
DIÁRIO DA REPÚBLICA
14 de Agosto 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 2.o trimestre de 1995



RECTIFICAÇÃO

Por ter saído com inexactidão a página de rosto
do apêndice ao Diário da República, de 31 de De-
zembro de 1996, rectifica-se que onde se lê «Decisões
em pleno em matéria de contencioso tributário du-
rante o 3.o trimestre de 1994» deve ler-se «Decisões
em subsecção em matéria de contencioso tributário
geral durante o 3.o trimestre de 1994».
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Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ilegalidade abstracta. Ilegalidade
de um regulamento local de saneamento. Leis das Finanças
Locais nos 1/79, de 21/1 e 1/87, de 6/1.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só a ilegalidade abstrata e não a concreta é fundamento
de oposição à execução fiscal, nos termos do arto 176o,
al. a) do C.P.C.I.

II — Integra-se naquela ilegalidade abstracta a ilegalidade de
que sofra um regulamento local de saneamento por ter
sido aprovado sem ser por Portaria, em ofensa ao disposto
nos artos 22o do Decreto-Lei no 31.674, de 22 de No-
vembro de 1941 e 12o, no 1 do Decreto-Lei no 158/70,
de 13 de Abril.

III — O tribunal tem de recusar a aplicação de um regulamento
que seja desconforme com normas de hierarquia superior,
por a sua ilegalidade implicar a nulidade das suas normas
jurídicas (arto 207o da C.R.P.).

IV — O Decreto-Lei no 304/77, de 29 de Julho, suspendeu a
aplicação do arto 13o do Decreto-Lei no 158/70 e manteve
em vigor, enquanto não fosse publicada nova legislação,
as disposições do Decreto-Lei no 31.674 e os regulamentos
já aprovados e publicados em conformidade com o
arto 13o do Decreto-Lei no 158/70.

V — A taxa de saneamento tem fundamento legal no DL.
no 31.674 e na Portaria 11.338, e não no regulamento
local, pelo que não pode sustentar-se que a ilegalidade
abstrata de que padeça o regulamento preencha o fun-
damento da referida al. a) do arto 176o do C.P.C.I. re-
lativamente à dívida exequenda que tenha fundamento
no referido Decreto-Lei no 31.674.

VI — A Lei das Finanças Locais no 1/79, de 2 de Janeiro,
não revogou o DL. no 31.674.

Recurso n.o 10 570. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Lin-
dalgarve — Sociedade de Construções, Lda; Relator, Ex.mo Con-
selheiro Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I — O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Faro, dizendo-se inconformado com
a sentença, de 89.02.20, daquele tribunal que julgou procedente a
oposição fiscal contra ela movida para cobrança de dívida do Con-
tencioso Tributário do STA, pedindo a sua revogação.

II — Em fundamento aduziu diversas razões nas suas alegações
de recurso que depois condensou nas seguintes proposições con-
clusivas:

a) As disposições contidas no art. 22o do Decreto-Lei no 31674,
de 22/11/941, devem considerar-se tacitamente revogadas, face à pu-
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blicação dos Decretos-leis no s 158/70, de 13 de Abril e 304/77, de
24 de Julho;

b) O Regulamento do Serviço de Saneamento do concelho de Silves
foi devidamente aprovado por despachos de 18 de Abril de 1966,
20 de Outubro de 1978 e 17 de Março de 1979, da entidade
competente;

c) Assim sendo a taxa de ligação de saneamento na povoação de
Armação de Pêra, exigida pela Câmara Municipal de Silves é ilegal;

Porque a douta sentença recorrida assim não decidiu, deve ser
revogada, dando-se provimento ao recurso.

III — Contra-alegou a oponente, batendo-se pelo não provimento
do recurso e pela confirmação da sentença.

IV — O Ex.mo Mago do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal,
entendendo estar em causa, segundo as conclusões das alegações,
a existência do Regulamento do Serviço de Saneamento do concelho
de Silves e não havendo rasto da sua consideração no probatório
da sentença e ainda que ela constituiria matéria de facto (de paridade
com o que se entende, no domínio do contencioso administrativo,
com a existência ou não de delegação de competências), excepcionou
a questão prévia da incompetência do tribunal.

V — Com os vistos dos Ex.mos Juízes Adjuntos cumpre decidir:
1o — Por acórdão de relaxe emitida em 18/06/79, pelos Serviços

Municipalizados da Câmara Municipal de Silves, foi movida à opo-
nente execução fiscal por dívida proveniente de taxa de ligação de
saneamento em Armação de Pêra.

2o — A citação da oponente em tal execução fiscal ocorreu em
26/06/79.

3o — A construção da rede de esgotos de Armação de Pêra foi
feita por administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Mu-
nicipal de Silves nos anos de 1965 a 1968 e posteriormente.

4o — Tal rede de esgotos foi iniciada antes da existência da Co-
missão Regional de Turismo, criada pelo Dec.-Lei no 114/70, de 18/03.

5o — A Comissão Regional de Turismo do Algarve executou a cons-
trução do emissário e a estação de tratamento de Armação de Pêra,
concluindo a rede que é adaptação da rede existente para a sua ligação
ao emissário.

6o — Mesmo para as obras efectuadas pela Comissão Regional de
Turismo e referidas no ponto 5o que antecede a Câmara Municipal
de Silves contribuiu pecuniariamente.

7o — O Regulamento de Esgotos de Armação de Pêra foi aprovado
por despacho do Subsecretário de Estado das Obras Púbicas de
18/04/66 e dele foi dado conhecimento, por edital fixado em 04/05/66.

8o — Tal regulamento veio sofrer alterações, vindo nesta confor-
midade, a ser aprovado por despacho do Secretário de Estado dos
Recursos Hídricos e Ambiente em 20/10/78, tendo sido presente ao
público, por edital, durante trinta dias.

9o — O regulamento referido em 7o e as alterações mencionadas
em 8o não foram aprovados mediante portaria de qualquer ministério,
nomeadamente das Obras Públicas.

10o — Em 05 de Julho de 1979, encontravam-se inscritas na matriz,
em nome do oponente, as fracções autónomas B, M, O, Q, AN, AO,
AAC, AAD e V do imóvel na matriz urbana da freguesia de Armação
de Pêra sob o art. 1972o.

11o — Em 05/03/79, 20/08/78, 09/05/79, 11/06/79, 11/06/79, 11/06/79,
02/08/78, 11/06/79 e 29/12/78, a oponente em nome escrituras públicas,

963

exaradas no Cartório Notarial de Silves, na qualidade de vendedora
das fracções autónomas M, O, Q, AN, AO, AV, AAC e AAD, todas
do imóvel identificado nas referidas escrituras (docs. de fls. 6 a 44
que aqui se dão por reproduzidas para todos os efeitos legais).

b) — Estribou-se a sentença recorrida para decretar a procedência
da oposição no entendimento de que a liquidação sofria de ilegalidade
abstracta, prevista na al. a) do art. 176o do CPCI, por resultar da
aplicação do Regulamento de Esgotos de Armação de Pêra e que
este que não havia sido aprovado por portaria, como devia ter sido,
em cumprimento do disposto no art. 22o do Dec.-lei no 31674, o
que o tornaria “inválido por nunca ter iniciado a sua vigência”.

Anote-se, ainda, que, antes de apreciado e decidido tal fundamento,
julgou-se nela improcedente um outro, que havia também sido alegado
pela oponente, e que se traduzia na alegação de que a obra de sa-
neamento de Armação de Pêra fora projectada e executada pela Co-
missão Regional de Turismo do Algarve e não pela Câmara Municipal
de Silves, pelo que não seria ela credora da taxa exequenda, de acordo
com o disposto nos arts. 10o do DL no 31674, de 22/10/941 e 100o

da Portaria no 11338, de 8/05/946.
Registe-se, por último, que se deixou de conhecer, na sentença,

de outros fundamentos, também invocados pelo oponente, por a sua
decisão haver sido considerada prejudicada pela solução dada à re-
ferida questão da ilegalidade abstracta.

c) — A primeira tarefa, de que temos de nos desembaraçar, consiste
em apurar e decidir a questão da incompetência em razão da hie-
rarquia, por o seu conhecimento preceder o de qualquer outra matéria
(art. 3o da LPTA).

A resposta afirmativa passa por se saber se o recorrente coloca
nas suas alegações qualquer questão probatória ou relativa à con-
sideração de quaisquer factos naturais ou de ocorrências da vida real
cujo conhecimento implique a elaboração de um juízo probatório
que não se contenha na competência de um tribunal de revista
(art. 772o no 2 do CPC e art. 24o, no 4 do ETAF) e dos quais per-
tinentemente ou impertinentemente, faça decorrer a sorte do seu
recurso. Se assim for, o recurso não terá por exclusivamente matéria
de direito e a competência para o seu conhecimento caberá, não
a este Supremo Tribunal, mas antes do T.T. de 2a Instância (arts. 32o,
no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a) do ETAF).

Todavia, vistas bem as coisas, constata-se que o recorrente não
se apresenta a pôr em causa a existência do Regulamento do concelho
de Silves, em contraposição com o de Armação de Pêra. Para ambas
as partes não sofre contestação que o regulamento cuja legalidade
determinou o entendimento jurisprudencial da ilegalidade da liqui-
dação foi o inicialmente aprovado por despacho do Subsecretário
de Estado das Obras Pública, de 18 de Abril de 1966 e a que se
deu publicidade através do edital afixado em 04 de Maio de 1966,
e que mais tarde sofreu alterações e mereceu aprovação por despacho
do Secretário de Estado dos Recursos Hídricos e Ambiente, em 20
de Outubro de 1978, e foi publicado por edital durante trinta dias.

Porque só esse regulamento está em causa para ambas as partes,
embora na sentença se apelide de Regulamento de Armação de Pêra
e a recorrente o baptize de Regulamento do concelho de Silves, como
decorre das suas alegações (cfr. art. 3o), de que se deve lançar mão
para esclarecer (interpretar) o sentido das conclusões, podemos con-
cluir que o Regulamento de Silves não constitui matéria de recurso,
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pois que a realidade a considerar é, nesse aspecto só uma, sendo
indiferente apelidá-la com um ou outro nome, de Regulamento do
concelho de Silves ou de Armação de Pêra.

Por isso se desatende a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Mago do
Mo Po.

d) — Passemos então a conhecer do mérito de recurso.
A sentença recorrida julgou verificado o fundamento de oposição

à execução tipificado na al. a) do art. 176o do CPCI (hoje reproduzido
na al. a) do no 1 do arto 286o do C.P. Tributário). Permitia ele a
oposição com base na “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”. Tratava-se de uma ilegalidade especialmente grave, por con-
tender com a salvaguarda da garantia constitucional de “ninguém
pode(r) 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” (cfr. art. 106o da CRP, na redacção
do tempo). Por isso, permitia o legislador que, em excepção ao prin-
cípio da não admissibilidade da discussão da legalidade do acto de
liquidação, dentro do processo de execução, consagrado no art. 145o,
§ único do CPCI, se pudesse apreciar, na oposição, nesse específico
caso, a legalidade da liquidação. De resto, a legalidade do acto de
liquidação, que definia a situação jurídica do contribuinte quanto à
sua obrigação de pagar o imposto e a do Estado quando ao direito
de o receber, apenas podia ser posta em causa, com fundamento
em quaisquer vícios que afectassem a sua validade, em impugnação
ou recurso contencioso contra ele dirigido, operando, na sua falta,
decorrido o prazo legalmente fixado para o exercício daquele direito,
a consolidação dos seus efeitos jurídicos, como caso decidido ou re-
solvido, “caso resolvido”.

Mas será que o caso dos autos se integra naquele fundamento,
apelidado de ilegalidade abstracta?

Temos que não. Na verdade, à altura da liquidação, cuja data não
vem claramente expressa na sentença recorrida, mas que se tem nela
por referenciada aos anos de 1978 e 1979, em face da matéria levada
ao probatório sob os nos 10o e 11o, — ilação de facto que este tribunal
de revista tem de aceitar (o que está, de resto, em sintonia com
o facto da certidão de relaxe ter sido emitida em 79/06/18 e de o
devedor da taxa beneficiar, à face do arto 17o, § 1o do DL. no 31.674,
de 22 de Novembro de 1941, do prazo para pagamento de 15 dias) —,
existia lei que previa a possibilidade da sua cobrança. Consistia ela
nas disposições dos arts. 10o a 18o do DL no 31674, de 22 de Novembro
de 1941, que estabeleciam as regras da incidência objectiva e sub-
jectiva, os respectivos quantitativos, a periodicidade, as isenções, o
prazo de pagamento e a definição dos titulos de cobrança. E o mesmo
regime decorria do disposto nos artos 100o e sgs. da Portaria no 11.338,
de 8 de Maio de 1946, que aprovou o Regulamento Geral de Ca-
nalizações de Esgoto.

É certo que no arto 22o do referido DL. no 31.674 se incumbiam
as Câmaras Municipais de elaborar, dentro de certo prazo a fixar,
Regulamentos de Saneamento, que entrariam em vigor depois de
aprovados por Portaria, e que é do facto de o Regulamento do con-
celho de Silves ter violado esta norma relativa à forma de aprovação
que a sentença recorrida fez derivar a procedência da oposição.

Todavia, estes regulamentos não tinham por objectivo dar exequi-
bilidade à lei (DL. no 31.674), no que tange à possibilidade da aplicação
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concreta das taxas criadas. Quanto à matéria das taxas, a lei continha
a definição de todos os instrumentos jurídicos indispensáveis para
dar realização coactiva à sua aplicação concreta. Na verdade, a pos-
sibilidade de regulamentação, nela prevista, não tinha por escopo
completar a disciplina primária ou inicial da lei, no domínio da de-
finição da incidência, liquidação, isenção ou cobrança das taxas ou
de qualquer aspecto relacionado com o respectivo procedimento ad-
ministrativo de liquidação e cobrança voluntária ou coerciva. A lei,
nesse campo, não era incompleta, quer porque o legislador a deixasse
propositadamente dependente de regulamentação, mesmo que em
certos pontos, fazendo depender a sua exequibilidade da posterior
normação regulamentar, quer porque os seus preceitos, relativos à
matéria das taxas, fossem de tal modo imprecisos, vagos ou incom-
pletos que a sua execução não pudesse efectuar-se senão com um
tão elevado grau de insegurança jurídica que seria atentatória dos
princípios da certeza e segurança do direito, próprios de um Estado
de Direito Democrático, que resguardam os cidadãos da prepotência,
arbítrio ou injustiça do Estado (artos 2o e 3o da C.R.P.).

Os comandos normativos ou injunções atinentes à disciplina tri-
butária, nela prolatados, eram susceptíveis de serem, imediatamente,
concretizados na realidade da vida social, porquanto a sua formulação
geral e abstracta não careia de qualquer intermediação normativa
que aditasse instrumentos que se tornassem necessários para se poder
agir, com a certeza e segurança referidas, na conformação dos casos
concretos, de acordo com as suas estatuições. A lei era, na expressão
inglesa, uma “self executing law”.

A competência regulamentar atribuída no arto 22o do DL. no 31.674
às Câmaras Municipais tinha um objecto diferente, — o “saneamento
das respectivas povoações” —, não se incluindo naquela tributação
quaisquer poderes de normação tributária secundária.

Poderá questionar-se, entretanto, se o DL. no 158/70, de 13 de
Abril, não terá revogado aquele DL. no 31.674, perante o disposto
nos seus artos 12o e 13o

Veio este DL. no 158/70, de 13 de Abril, procurar incrementar
a instalação de redes de saneamento por banda das Câmaras Mu-
nicipais, quer prevendo a possibilidade de comparticipação estadual,
em elevada percentagem, na sua construção, quer definido um con-
junto de regras de cooperação entre os municípios para essa construção
e exploração e, dentro destes, de extensão da actividade respectiva,
se possível, aos serviços municipalizados já existentes para a captação,
a adução e distribuição de água potável, quer, finalmente, admitindo
a opção da exploração directa da rede de água e saneamento pelos
municípios, através de um serviço técnico responsável.

Ora, tendo em vista o desempenho dessa actividade, cometida aos
ditos serviços municipalizados ou técnicos, dispôs o arto 12o, do citado
decreto-lei que “Cada serviço de saneamento obedecerá a regulamento
aprovado por portaria dos Ministérios do Interior e das Obras Públicas,
do qual devem constar as condições de exploração, designadamente
no que respeita à taxa de ligação dos prédios à rede e à taxa de
utilização” (antes denominada de conservação).

E muito embora, nos no s 2 e 3 do mesmo artigo, se reproduza
o regime jurídico da taxa de ligação, constante do DL. no 31.674,
quanto às matérias da incidência objectiva e subjectiva, bem como
ao modo da sua cobrança voluntária, já, porém, se atribui à admi-
nistração competência regulamentar para determinar o montante da
taxa, dentro de um limite máximo.
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Por outro lado, alterou-se, ainda, no no 4 do mesmo artigo, a base
de incidência objectiva da taxa de utilização, antes chamada de con-
servação, que deixou de ser fixada em função de uma percentagem
do rendimento colectável do prédio, para o passar a ser em função
do volume de água consumido por cada fogo.

Da análise dos diversos números do citado artigo, é de admitir
ter o legislador pretendido proceder à revogação do regime jurídico
das taxas de ligação e de utilização ou conservação, constante do
DL. no 31.674, pelo menos, nos casos e quando fossem criados os
referidos serviços de saneamento. É conclusão que colhe fundamento
essencialmente, no facto, não só de de a lei ter operado, neste caso,
uma transferência da competência regulamentar de um órgão de uma
pessoa colectiva , — o Governo do Estado —, para outra diferente
pessoa colectiva, — os municípios (cfr., neste sentido, Afonso Ro-
drigues Queiró, Lições de Direito Administrativo, copiografadas, 1976,
pags. 488), — mas também no de ter deixado aos órgãos desta diferente
pessoa colectiva uma margem de incompletude normativa, a ser sa-
tisfeita, necessariamente, por um posterior regulamento integrador
ou integrativo.

Poderá chamar-se, até, em abono desta tese, a obrigatoriedade,
que o arto 13o do mesmo DL: no 158/70 estabeleceu, de serem revistos
de acordo com o disposto nos seus artos 11o e 12o, no prazo de
um ano a contar da publicação do diploma, os regulamentos aprovados
ao abrigo do citado DL. no 31.674, o que evidenciaria uma intenção
de substituição de um regime por um outro posterior, diferente. De
qualquer modo, parece ser evidente que a perda da vigência do regime
anterior não foi adstringida automaticamente à entrada em vigor do
DL. no 158/70, mas antes à entrada em vigor dos regulamentos ela-
borados de acordo com este diploma, ou seja, ao exercício do poder
regulamentar tributário conferido, e isso, pelo menos, no caso em
que se dispunha de um ano para tal conformação regulamentar de
acordo com a nova lei, em relação aos aprovados a coberto do regime
anterior.

Como que que seja, nunca a resposta à dúvida colocada terá vir-
tualidade para afectar a resolução do caso sub judice, pois que o
legislador acabou por abandonar os seus propósitos manifestados na-
queles artos 12o ee 13o do DL. no 158/70, por ter chegado à conclusão
de que as autarquias locais não dispunham, na sua maioria, de meios
que lhes permitissem suportar os encargos de execução e exploração
com as obras de drenagem e tratamento de águas residuais.

Na verdade, pelo DL. no 304/77, de 29 de Julho, foi suspensa a
aplicação daquele arto 13o (arto 1o) do DL. no 158/70 e foram mantidas
em vigor, enquanto não fosse publicada nova legislação, as disposições
do DL. no 31.674, de 22 de Novembro de 1941, e os regulamentos
já aprovados e publicados em conformidade com o arto 13o do DL.
no 158/70 (arto 2o).

Eis como, mesmo a admitir-se a invalidade do regulamento do
serviço de saneamento do concelho de Silves, que adiante se analisará,
sempre a taxa controvertida colhe fundamento no DL. no 31.674,
pois que este diploma, pela razão acabada de enunciar, ainda se man-
tinha em vigor à data da liquidação.

Tem-se como certo que este regulamento não deu satisfação à
exigência legal, consagrada nos referidos decretos-leis no s 31.674 e
158/70, da sua aprovação por Portaria, face ao afirmado nos nos 7o

e 8o do probatório. O regulamento viola, pois, uma norma de pro-
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cedimento ou de forma, pré-estabelecida na lei habilitante. Com tal
atitude, ele ofende o princípio da legalidade administrativa, sob a
sua forma de preferência de lei, ou seja, o de que esse concreto
exercício de actividade administrativa regulamentar não podia dispôr
contra a lei que lhe impunha a observância de um certo procedimento
de legiferação”. Estamos, pois, perante uma evidente violação da lei
habilitante, o que implica a ilegalidade do regulamento. Mas qual
a sanção desse vício de violação de lei?

Afonso Rodrigues Queiró (Lições de Direito Administrativo, co-
piografadas, 1976, pags. 489) diz que os regulamentos podem ser
inválidos quando a Administração, no exercício da competência re-
gulamentar, se afasta dos limites normativos dessa competência, em
especial dos limites legais.

Estando em causa um vício de normas jurídicas não tem sentido
fazer apelo a qualquer sanção como a anulabilidade (que é a san-
ção-regra para os actos administrativos — arto 135o do C.P. Admi-
nistrativo) que traria consigo a implicação de apenas poder ser in-
vocada durante certo tempo e por certos interessados.

Aqui, o vício jamais é sanado pelo decurso do tempo e a ilegalidade
poderá ser invocada por todos os destinatários, em recurso que in-
terponham do acto que faça aplicação da norma regulamentar, ou,
nos casos contemplados na lei, em processo de impugnação directa
de normas (cfr. artos 26o, no 1, al. i); 32o, no 1, al. e); 33o, no 1,
al. e); 51o, no 1, al. e); 62o, no 1, al. d) do E.T.A.F.).

Sendo assim, a sanção adequada a tal violação da lei é a nulidade
das normas regulamentares ilegais, pesem, embora, os efeitos ex nunc
que, em regra, tem a declaração judicial da ilegalidade das normas
(cfr. arto 11o do E.T.A.F.).

Na verdade, o vício afronta não só o princípio constitucional da
legalidade administrativa, como o princípio constitucional da hierar-
quia das fontes de direito que passou a ter consagração explicíta no
arto 115o da C.R.P., com a revisão de 1982, e do qual decorre que
as normas de grau inferior são inválidas na medida em sejam des-
conformes com as de grau superior.

Aliás, hoje, face aos actuais termos do arto 207o da C.R.P., os
tribunais devem recusar a aplicação das normas infra-legislativas, como
os regulamentos, que desrespeitem qualquer norma legal, não se cin-
gindo a recusa de aplicação apenas às normas inconstitucionais, como
decorria da primitiva redacção do preceito (cfr. Gomes Canotilho
e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa, Anotada,
3a Edição Revista, pags. 797).

Ora, esta injunção constitucional só se compreende se a sanção
para a ilegalidade dos regulamentos for a nulidade, a invalidade pura
e simples.

Nesta lógica de pensamento, ter-se-ia de admitir que a ilegalidade
do regulamento local, acima identificado, pudesse integrar, como en-
tendeu a sentença recorrida, o fundamento de oposição à execução,
a que aludia o arto 176o, al. a) do C.P.C.I., e ora constante do arto 286o,
no 1, al. a) do C.P. Tributário, sem que se pudesse objectar que
se estava a conhecer da legalidade concreta da dívida exequenda,
pois que o vício conhecido dizia respeito à validade da norma aplicada
e não à relação jurídica controvertida.

Acontece, porém, que a taxa exequenda encontra fundamento legal
no referido decreto-lei no 31.674 e não no regulamento inválido que
foi invocado.
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Termos, portanto, de concluir que, muito embora se verifique a
ilegalidade do regulamento e que esta se traduz numa ilegalidade
abstracta, na medida em que a ilegalidade da norma determina a
sua nulidade e consequente não consideração de quaisquer comandos,
injunções ou estatuições por si proclamados, ela não implica a ile-
galidade abstrata da dívida exequenda, a que alude a al. a) do arto 176o

do C.P.C.I., por esta ter fundamento nas disposições legais do citado
decreto-lei no 31.674.

Uma outra dúvida que se poderá suscitar, e tal porque, desco-
nhecendo-se a data exacta da liquidação da taxa exequenda, a mesma
possa ter sido efectuada em momento em que já vigorava a Lei das
Finanças Locais no 1/79, de 2 de Janeiro, entrada em vigor na mesma
data (arto 30o), é a de saber se, porventura, o diploma que autoriza
a cobrança da taxa exequenda, — o Decreto-Lei no 31.674 —, não
se encontrará por ela revogado.

Parece-nos, porém, que a dúvida não tem suporte ou fundamento
material bastante.

Em primeiro lugar, tal decreto-lei não consta do elenco de diplomas
que são expressamente revogados pelo arto 27o da referida Lei.

Depois, não se pode sustentar que o citado decreto-lei contrarie
as disposições da Lei das Finanças Locais, de modo a estar abrangida
pela norma revogatória geral de toda a legislação geral e especial
que contrarie as suas disposições, constante do mesmo preceito. O
Decreto-Lei no 31.674 rege matéria que está para além da regulada
na Lei no 1/79.

Por outro lado, a admissibilidade da taxa em causa, como receita
dos municípios está, de resto, admitindo na claúsula geral do arto 3o

da tal Lei que enuncia quais são as receitas dos municípios, ao abran-
gerem-se nesta categoria de receitas “Outras quaisquer receitas es-
tabelecidas por lei em favor dos municípios”.

Finalmente, não se pode retirar do arto 13o da mesma Lei qualquer
argumento favorável à dúvida suscitada, sob o pretexto de que tal
taxa não vem aí indicada como taxa a cobrar pelos municípios. Na
verdade, o que este preceito pretende regular é tão só a atribuição,
aos municípios, do poder tributário relativamente às taxas aí previstas,
de que, de outro modo, não dispuriam.

Desta norma e em relação à taxa exequenda, o que resultaria é
que os municípios a não poderiam criar.

Temos, pois, de concluir que o recurso não merece provimento
(no mesmo sentido decidiram, pelo menos, os Acs. deste tribunal,
de 90.09.26 e 90.10.24, in, respectivamente, Recs. 10.569 e 10.568).

VI — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juizes desta Sec-
ção do Contencioso Tributário em conceder provimento ao recurso,
revogando a sentença recorrida na parte em que julgou procedente
a oposição com base em ilegalidade abstrata da dívida exequenda,
devendo o tribunal a quo apreciar os demais fundamentos alegados
e ainda não conhecidos.

Custas pela oponente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Benjamim da Silva Rodrigues — José
Jesus Costa — Agostinho Castro Martins. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Processo de impugnação judicial. Recurso de decisão da 1a

para a 2a instância na vigência do CPCI. Falta de alegações.
Deserção do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O processo de impugnação judicial é um meio privativo
da jurisdição fiscal pelo que lhe é inaplicável o art. 130o

da LPTA (Dec.lei 267/85 de 16 Julho).
II — Nos termos deste art. 131o aos recursos de decisões pro-

feridas em processo de impugnação judicial é (era antes
do Código Processo Tributário) aplicável o disposto na
legislação do respectivo contencioso, ou seja o regime
previsto no art. 259o do CPCI.

III — Após o início da vigência do Dec.lei 267/85 (1/1/85) até
à entrada em vigor do Código de Processo Tributário
(1/7/91) manteve-se em vigor o art. 259o do CPCI que
não foi revogado por aquele primeiro diploma.

IV — Se o requerimento de interposição do recurso da 1a ins-
tância para o Tribunal Tributário de 2a instância não
foi acompanhado das respectivas alegações, tem de con-
siderar-se deserto o recurso por falta de alegações.

Recurso n.o 14 486. Recorrente: Ticket Restaurante de Portugal — So-
ciedade Emissora de Títulos de Refeição, SA; Recorrido: Fazenda
Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Ticket Restaurant de Portugal — Sociedade Emissora de Títulos
de Refeição, SA deduziu impugnação nos termos e para efeitos do
art. 5o do Código de Processos das Contribuições e Impostos contra
o “acto tributário que lhe exigiu o pagamento da quantia de
7.667.002$00 e adicionais proveniente de contribuição industrial gru-
po A relativa ao ano de 1979”.

Por despacho de 16/5/90 o M.mo Juiz do Tribunal de 1a instância
de Lisboa indeferiu liminarmente a petição sob consideração de que
era extemporânea, face ao disposto no art. 89o do CPCI.

Inconformada com tal decisão a impugnante mediante requerimen-
to de fls. 34 interpôs recurso da mesma para o Tribunal Tributário
de 2a instância.

Por despacho de 21/6/90, o M.mo Juiz julgou deserto o recurso
por falta de alegações, nos termos do disposto no art. 259o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos cujas alegações arrematou
em jeito de conclusão do seguinte modo:

“Por consequência,
O douto despacho (que se impugna) que julgou deserto o recurso

aplicou erradamente o art. 259o do CPCI e deixou de aplicar a lei
aplicável - art. 102o do Dec.lei 267/85 de 16 de Julho - e assim é
violador destes preceitos pelo que deverá a mesma decisão ser
revogada”.
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Admitindo o recurso, subiram os autos ao Tribunal Tributário de
2a instância no qual o Ex.mo Magistrado do Ministério Público se
pronunciou pela incompetência daquele Tribunal sendo competente
o STA porque a “questão discutida nos autos constitui matéria ex-
clusivamente de direito”.

Por Acórdão de 22/10/91, o Tribunal Tributário de 2.a Instância
julgou-se incompetente em razão da hierarquia, para o conhecimento
do recurso, sendo para tal competente a Secção do Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo, nos termos das dis-
posições conjugadas dos arts. 41o, no 1 alín. a) e 32o, no 1 alín. b)
do ETAF (Dec.lei 129/84 de 27/4).

Requerida a remessa dos autos a este STA, nos termos do art. 47o,
no 2 do CPT, aqui o Ex.mo Procurador Geral adjunto promoveu
se notificasse a recorrente para apresentar conclusões.

Na sequência de despacho subsequente, concordante com aquela
promoção, veio a recorrente apresentar o seguinte quadro conclusivo:

1 - O despacho recorrido (que julgou deserto o recurso interposto
da decisão jurisdicional do Tribunal Tributário de 1a instância por
falta da respectiva fundamentação) foi proferida já na vigência do
Dec.lei 267/85 de 16/7.

2 - Este diploma é de aplicação imediata por se tratar de lei
adjectiva.

3 - Pelo que ao recurso interposto da decisão se aplicava o art. 102o

do Dec.lei 267/85 de 16 de Julho e não como fez a decisão recorrida,
o que se achava revogado por aquele diploma.

4 - A douta decisão recorrida cometeu violação de lei, ao aplicar
uma disposição inaplicável (art. 259o do CPCI) e por ter deixa de
aplicar a disposição legal correcta: o art. 102o do Dec.lei 267/85, o
qual violou por omissão.

5 - Assim deverá ser anulado o outro despacho recorrido.
Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste STA emitiu

douto parecer no sentido de que o recurso não merece provimento
uma vez que a decisão recorrida está em consonância com a Ju-
risprudência uniforme do STA.

O processo de impugnação judicial é um meio privativo da jurisdição
fiscal pelo que não lhe é aplicável o art. 130o da LPTA mas sim
o art. 131o do mesmo diploma.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Flui do que vem relatado que a recorrente impugnou em 10/1/84

a contribuição industrial relativa ao ano de 1979, que foi liminarmente
indeferida por extemporaneidade de cuja decisão foi interposto re-
curso para o tribunal Tributário de 2a instância em 18/6/90.

Recurso que por despacho de 21/6/90 foi julgado deserto por falta
de alegações, nos termos do art. 259o do CPCI.

É deste despacho que foi interposto recurso novamente para o
Tribunal Tributário de 2a instância.

Não se trata, portanto de recurso interposto para o STA.
Como decorre das conclusões, a única questão a resolver e que

constitui o âmbito deste recurso é a de saber se o despacho que
julgou deserto o recurso por falta de alegações nos termos do art. 259o

do CPCI violou a lei, como sustenta a recorrente, nomeadamente,
o art. 102o do Dec.lei 267/85.

Defende a recorrente que este art. 102o do Dec.lei 267/85 revogou
o art. 259o do CPCI pelo que deveria o despacho recorrido ter aplicado
aquele em detrimento deste.
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Vejamos.
Cabe referir, antes de mais, que acompanhamos a recorrente nas

suas duas primeiras conclusões, quando alega que o despacho re-
corrido foi proferido já na vigência do Dec.lei 267/85 de 16 de Julho
e que este diploma é de aplicação imediata (entenda-se após o início
da sua vigência) por se tratar de lei adjectiva, ressalvando apenas
que, de acordo com o disposto no art. 136o do mesmo diploma, este
entrou em vigor em 1 de Outubro de 1985.

De qualquer modo, estava já em vigor na data em que foi interposto
o recurso.

Falece, porém, toda a razão à recorrente quando afirma que ao
caso vertente se aplica o referido art. 102o e não o art. 259o do CPCI.

Desde logo, uma primeira dificuldade que a recorrente não con-
seguiu resolver: não justificou de direito, nem o podia fazer, como
é que o art. 259o do CPCI foi revogado pelo Dec.lei 267/85.

Como bem observa, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público,
e de acordo com a jurisprudência uniforme deste STA que cita (cfr.
por todos Acs. do STA de 26/4/89 in AD 336 pág. 1529) o processo
de impugnação judicial é um meio privativo da jurisdição fiscal pelo
que lhe é inaplicável o art. 130o da LPTA - Dec.lei 267/85 mas sim
o art. 131o do mesmo diploma.

Na verdade, estabelece o no 1 do art. 130o da LPTA que “aos
meios processuais comuns à jurisdição administrativa e fiscal são apli-
cáveis nesta última as normas estabelecidas no presente diploma para
cada um daqueles meios”.

Decorre do no 3 do mesmo artigo que “o disposto no no 1 abrange
os recursos das decisões jurisdicionais proferidas nos respectivos pro-
cessos (. . .)”.

Por seu turno, dispõe o art. 131o do mesmo diploma que “aos
recursos de decisões proferidas na jurisdição fiscal não abrangidos
pelo artigo antecedente é aplicável o disposto na legislação do res-
pectivo contencioso e nos arts. 13o, 15o, 21o e 23o e na última parte
do no 3 do artigo anterior e supletivamente o capítulo IX do presente
diploma.

Observe-se, em primeiro lugar, que em parte alguma deste diploma
vem regulado o processo de impugnação judicial dos actos tributários.

O processo de impugnação judicial que abrange o regime dos re-
cursos das respectivas decisões não é, pois, seguramente, um meio
processual comum à jurisdição administrativa e fiscal, nos termos do
art. 130o do Dec.lei 267/85 pela simples razão de que não vem con-
templado neste diploma.

Conclusão que é corroborada e sai reforçada pelo disposto no já
referido art. 131o que manda aplicar, em primeira linha, aos recursos
de decisões de jurisdição fiscal não compreendidas no artigo 130o,
como é o caso vertente, a legislação do respectivo contencioso e só
supletivamente o capítulo IX do Dec.lei 267/85.

A legislação do respectivo contencioso e a que se contém no Código
de Processo das Contribuições e Impostos aprovado pelo
Dec.lei 45 005 de 27/4/63, posteriormente alterado por vários diplomas
e mantido em vigor até à substituição, por revogação, pelo Código
de Processo Tributário (CPT).

Significa que, mesmo após o início da vigência do Dec.lei 267/85,
o processo de impugnação judicial dos actos tributários, que abrange
os respectivos recursos, era e continuou a ser tratado pelo
CPCI - arts. 5o e 89o até à entrada em vigor do CPT em 1/7/91.
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Dos recursos de decisões proferidas em processo de impugnação
ocupava-se todo o título VII - arts. 254o a 271o do mesmo CPCI, donde
sobressai, para a solução do caso vertente, o art. 259o cuja epígrafe
versa sobre a “forma de interposição de recurso e deserção” e do
qual se retira que a interposição do recurso faz-se por meio de re-
querimento em que se declare a intenção de recorrer e em que se
aleguem os respectivos fundamentos.

Na falta de alegação, o recurso será logo julgado deserto no Tribunal
recorrido (parágrafo 2o).

E foi o que sucedeu com o despacho recorrido que se mostra em
conformidade com a lei aplicável ao caso em apreço.

Temos assim que ao caso dos autos, inserido nos recursos de de-
cisões proferidas nos meios processuais próprios da jurisdição fiscal
é de aplicar o regime legal do respectivo contencioso, sendo o ca-
pítulo IX do Dec.lei 267/85 de aplicação meramente subsidiária, não
tendo cabimento na impugnação judicial (Cfr. por todos Acórdãos
do STA de 13/1/91 - Rec.13 127 de 27/6/90 -Rec. 12 536 in Acórdãos
Doutrinais no 350, pág. 228; de 16/5/90 — Rec. n.o 12 478; de
20/4/91 - Rec. 10 481 in AD no 356/357 pág. 1023 e de
12/7/91 - Rec. 13 438 in Ap do DR de 30/9/93).

Em suma, mesmo após o início da vigência do Dec.lei 267/85 até
à entrada em vigor do Código Processo Tributário (1/7/91) manteve-se
em vigor o art. 259o do CPCI que não foi revogado por aquele primeiro
diploma.

Assim, se o requerimento de interposição do recurso de 1a instância
para o Tribunal Tributário de 2a instância não foi acompanhado das
respectivas alegações, tem de ser considerar-se deserto o recurso por
falta delas.

Improcedem, assim, as conclusões da alegação em que se sustenta
a revogação do art. 259o do CPCI pelo Dec. 267/85, não sendo, pois,
de aplicar ao caso vertente o art. 102o deste último diploma porque
existia, ao tempo, um regime próprio dos recursos de decisões de
natureza jurisdicional fiscal.

O despacho recorrido não ofendeu, pois, a disposição legal citada
(art. 102o) nem qualquer outra, pelo que deve manter-se na ordem
jurídica.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se o despacho recorrido.

Custas pela recorrente, fixando-se em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 5 de Abril de 1995 — Abílio Bordalo (Relator) — José Jesus
Costa — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

STA - Competência em razão da hierarquia - Questão de
facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto persaltum, da pertença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - arto
32 no 1 al b) do STAF.

Recurso n.o 15.055 de que é recorrente Lília Fernandes de Almeida
Gomes e Outras e recorrido a Fazenda Pública e de que foi relator
o Exmo Sr. Conso Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vêm os presentes recursos jurisdicionais, interpostos por Anabela
Fernandes Gomes Condessa, Adelina Fernandes Gomes do Nasci-
mento e Lília Fernandes de Almeida Gomes, todas com os demais
sinais dos autos, dos despachos de fls. 30 e segts. e 81 e segts. que,
respectivamente, indeferiram liminarmente «a petição de oposição»,
por extemporaneidade, e o requerimento de fls. 35/37.

Todavia, o Exmo Magistrado do MoPo levantou a questão da in-
competência deste Tribunal, em razão da hierarquia, já que o recurso
não tem, por fundamento exclusivo, matéria de direito.

E corridos os legais vistos, há, desde já, que apreciar tal questão,
por isso prioritária.

Vejamos, pois:
Vêem, pelas recorrentes, interpostos dois recursos:
Um, do despacho de fls. 30 e segts., que indeferia «liminarmente

a petição de oposição, abstendo-se o Tribunal de conhecer o mérito
da questão», por extemporaneidade da mesma.

E o outro, do despacho de fls 81 e segts., que indeferiu «o re-
querimento de fls. 35/37».

Os dois recursos estão em íntima conexão.
Na verdade, as recorrentes pretendem, no segundo, que «enferma,

pois, de evidente nulidade o despacho que ordenou que a petição
de Impugnação fosse autuada como sendo «oposição». Sendo que
esta, considere-se de impugnação ou oposição, é tempestiva - primeiro
recurso.

E, naquele, alegam e concluem pela existência de «bens penhoráveis
à executada Rodrigues e Gomes, Lda», como «se constata» do processo
de falência desta - al. d) das conclusões a fls. 88 -, além de que
o prédio sito no Largo do Conde Barão «pertence à viúva e herdeiros
do falecido Henrique Gomes Cachopo, ex-marido da revertida Lília
Fernandes de Almeida Gomes» - al. e).

Mas, assim sendo, este segundo recurso não tem, por fundamento
exclusivo, matéria de direito, o que acarreta a incompetência deste
STA para o conhecimento dos dois recursos, quer dada a referida
conexão entre os dois, quer por, assim, não estar estabilizada a matéria
de facto em causa.

Cfr. os Acs. deste STA, de 1-2-95 Recs. 17.956 e 17.957.
Sendo que a relevância ou não de tais factos para a justa decisão

da causa não pode ser equacionada para definir qual o Tribunal com-
petente, antes há-de ser este, como tal, a apreciá-la.

A questão da competência hierárquica é, assim, uma questão prévia
que tem de ser decidida, abstraindo da solução de direito que o Tri-
bunal ad quem tomaria se fosse competente, ou seja, mede-se ou
é equacionada pelo quid disputatum, que não pelo quid decisum.
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Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos ju-
risdicionais interpostos de decisões dos TT 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, execução 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 al. b)
do no 1 do arto 32».

Assim, tais fundamentos factuais de recursos importam a incom-
petência deste STA para deles 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 dos presentes recursos.

Custas pelas recorrentes, solidariamente, fixando-se a taxa de jus-
tiça, em 15.000$00 e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Domingos Brandão de Pinho — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Imposto liquidado no processo de transgressão. Amnistia.
Custas.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não são devidas custas quando, sendo o imposto liqui-
dado no processo de transgressão, o procedimento judicial
é julgado extinto por amnistia que exigia como condição
o pagamento daquele imposto.

II — Tais custas só seriam devidas se a lei de amnistia limitasse
os seus efeitos em ordem a abrangê-las, o que não foi
o caso da Lei no 23/91, de 4/7.

Recurso n.o 15 793. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Langford Correia dos Santos e Adolfo Langford Correia dos Santos;
Relator: EXMo CONSo DR. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso do Su-
premo Tribunal Administrativo:

I- O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se incon-
formado com o despacho, de 92.11.16, do M.tmo juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instâcia do Porto (3o Juízo), que julgando extinto
o procedimento judicial por amnistia, nos termos do arto 1o, al. x),
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2o da lei no 23/91, de 4/7, não condenou o arguido em custas, dele
recorre directamente para este Supremo Tribunal, pedindo a sua re-
vogação e substituição por outro que reconheça a legalidade da li-
quidação das custas devidas pelo montante do imposto, exigido em
processos de transgressão cuja multa possa se amnistiada.

II- Como fundamento do seu recurso alegou diversas razões que
condensou nas seguintes proposições conclusivas:

1- Em processo de transgressão fiscal, apenas são amnistiadas as
infracções fiscais.

2- Estas não compreendem o imposto ou direitos e demais im-
posições legais e juros de mora, porventura devidos.

3- A amnistia abrange apenas a infracção fiscal a que corresponde
uma multa.

4- Por esta não são devidas custas, porque não existe base para
a sua liquidação.

5- As custas, strico sensu, porque não correspondem a qualquer
penalidade, não ficam abrangidas pela amnistia que nem sequer a
elas se refere.

6- As mesmas são devidas e calculadas sobre o montante do imposto,
liquidado nos autos, valor por que, fica a valer o processo.

7- Nos processos cujo procedimento judicial se encontra prescrito,
sempre serão devidas custas quando haja imposto liquidado, e exigível
nos mesmos, porque já não existe infracção a que possa aplicar-se
qualquer amnistia.

III- O Digno Mago do Mo. Po., junto deste Supremo Tribunal,
opinou no sentido do não provimento do recurso, nos termos da
jurisprudência pacífica desta Secção, tirada em numerosos casos
idênticos.

IV- Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
A- A questão decidenda cinge-se em saber se, declarado extinto

o procedimento judicial, por amnistia, nos termos do art.o 1.o, al. x),
2o da Lei no 23/91 de 4 de Julho, deve o arguido ser condenado
em custas, quando o imposto é liquidado no processo, como no caso
aconteceu (sisa), e pelo montante do mesmo.

B- O arto 1o, al. x), 2o da lei no 23/91, de 4 de Julho, amnistiou
as infracções às leis fiscais puníveis apenas com multa, desde que
no conjunto da cédula ou categoria fiscal não seja superior a 5.000 con-
tos e a obrigação cujo incumprimento determinou a sua aplicação
seja satisfeita e o imposto ou direitos e demais imposições e juros
de mora porventura devidos sejam pagos nos 180 dias seguidos con-
tados a partir da entrada em vigor da presente lei, da notificação
da liquidação em caso de litígio, do trânsito em julgado de sentença
condenatória”.

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
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
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lhe retirar o desvalor ético-jurídico-penal, ou seja a sua ilicitude penal,
ou dito de outro modo em a esquecer. Sendo assim, essa descarec-
terização penal tanto pode acontecer ainda quando não há sequer
procedimento judicial, como quando se está a exercer tal procedi-
mento, 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.). 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. Fala-se, então, de amnistia imprópria, por oposição
à amnistia própria que abrangeria os casos em que a amnistia acusa
antes da condenação.

A amnistia tem, assim, uma vocação para apagar ou destruir todos
os efeitos jurídico-sancionatórios do facto. A menos que o legislador
limite o efeito do apagamento da infracção e das suas consequências,
havemos de entender que ele será completo, precisamente porque
é esse o sentido que se ajusta à vontade de indulgência que a concessão
da amnistia corporiza.

A lei no 23/91 não limitou, no que tange às infracções fiscais, quais-
quer efeitos da amnistia quanto às custas do processo quando ele
seja liquidado imposto (veja-se uma limitação da amnistia, por exem-
plo, no arto 12o, ao salvaguardar-se a responsabilidade civil emergente
dos factos que sejam objecto da amnistia). Sendo, assim e desde logo,
temos de chegar à conclusão de nunca serem devidas custas.

Mas outras razões acrescem no mesmo sentido. Em primeiro lugar,
o facto de, sendo o pagamento do imposto condição do benefício
da amnistia, se ter de incluir também o pagamento das custas devidas
pela liquidação do imposto, no objecto da própria amnistia.

Em segundo lugar, a efectivação do pagamento do imposto liqui-
dado no processo como condição do benefício da amnistia converte
o seu pagamento em acto voluntário referido apenas ao facto tributivo
e não ao processo em que está a ser exigido, que deixou de ter sentido,
por ambos os seus objectos se terem esgotado.

Afastada a ilicitude do facto que determinou a instauração do pro-
cesso e pago o imposto sem referência a este, mas tão só em cum-
primento da condição da amnistia, tudo se passa como se o pagamento
estivesse a ser realizado na sequência do processo administrativo de
liquidação e dentro dos prazos legais, no caso, os prazos concedidos
pela lei de amnistia. Não faria também sentido, por este lado, qualquer
exigência de custas.

V- Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em negar provimento ao recurso e confirmar a douta decisão recorrida.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 95.04.05 — Benjamim Silva Rodrigues (Relator) — José de
Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Fui presente,
António Mota Salgado.
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Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Imposto Sucessório. Terrenos para Construção. Erro na de-
terminação da matéria colectável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 49o, § 3o do C.I.M.S.I.S.S.D. fornece-nos um con-
ceito próprio do direito fiscal e da tributação estabelecida
no respectivo Código, de terrenos para construção.

II — São terrenos para construção aqueles que se encontrem
objectivamente afectos à construção urbana, de que são
índices as circunstâncias referidas no citado preceito.

III — A ilegalidade consubstanciada na qualificação do terreno
em desconformidade com o critério do arto 49o, § 3o

referido acarreta a ilegalidade do erro na determinação
da matéria colectável se nela foi considerado o valor re-
sultante da avaliação consequente da referida qualifica-
ção, em vez do valor matricial do terreno nos termos
do arto 20o, § 2o do citado código.
IV — Na impugnação judicial do acto da liquidação do
imposto sucessório podem ser invocadas as ilegalidades
acima referidas, por força do princípio da impugnação
unitária e inexistência de qualquer anterior preclusão
processual.

Recurso n.o 15.944. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido Teresa
Alves Duarte, Maria Alves Vieira Coelho Simões, Apolinário Alves
Vieira, Ângela Maria Alves Vieira e Júlio Alves Vieira; 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
Tributário de 2a. Instância, dizendo-se inconformado com o acórdão,
de 92.06.09, do mesmo tribunal que, concedendo provimento ao re-
curso interposto pelas impugnantes Teresa Alves Duarte, Maria Alves
Vieira Coelho Simões, Apolinário Alves Vieira, Ângela Maria Alves
Vieira e Júlio Alves Vieira, todos identificados nos autos, revogou
a sentença, de 91.02.08, proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Braga e, julgando procedente a impugnação por estes in-
terposta, anulou a liquidação do imposto sucessório efectivada por
óbito de António de Araújo Vieira, dele recorre para esta Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pe-
dindo o seu provimento e a revogação do acórdão recorrido.

II - Em fundamento aduziu, nas suas alegações de recurso, diversas
razões que condensou depois, na seguinte síntese conclusiva:

“1o - Por óbito de António Araújo Vieira, ocorrido em 3 de Fe-
vereiro de 1988, foi instaurado na 2a Repartição de Finanças de Braga,
o processo de liquidação do imposto sucessório.

2o - A relação de bens, foi apresentada em 29 de Julho de 1988
e, da qual sete verbas diziam respeito a prédio rústico que a ad-
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ministração fiscal considerou “Terrenos para construção” e que foram
avaliados nos termos do arto 109o do C.S.I.S.S.D.

3o - Com base nos valores fixados na 2a avaliação, a Repartição
de Finanças procedeu à liquidação do imposto sucessório.

4o - Discordando destes valores por entenderem que os prédios ava-
liados não podem ser considerados terrenos para construção, os in-
teressados deduziram impugnação.

5o - Perante esta factualidade, acordaram os juízes deste Tribunal
de 2a Instância, conceder provimento ao recurso, e anular a liquidação
impugnada.

6o - Assim, em nosso entender o douto acórdão recorrido, fez uma
errada interpretação da lei;

Senão vejamos:
Entende-se como Terreno para construção “aquele que situado

em local completa ou parcialmente urbanizado, seja marginado por
via pública urbana e possa ser utilizado para a construção no estado
actual e em face dos regulamentos gerais em vigor, não devendo
ter em conta para o efeito quaisquer projectos, planos ou estudos
que por alguma forma alterem essa possibilidade de utilização”.

Esta, é a definição de Terreno para construção, para efeitos do
no 2 do arto 11o da lei no 2030.

7o - De acordo com a informação do Chefe da Repartição de Fi-
nanças a fls. 35 dos autos, só uma conclusão se pode tirar, a de
que os prédios rústicos em causa, se situam em zona urbanizada;

Tanto assim é;
8o - Que a Câmara Municipal de Braga autorizou uma construção

unifamiliar, num dos prédios rústicos em causa, conforme fls. 30 dos
autos.

9o - A reforçar o que acabamos de afirmar nos nos. anteriores, são
os próprios recorrentes que vêm dizer nas suas alegações de fls. 58
linha 8 dos autos, que os terrenos se situam dentro do perímetro
urbano.

10o - Em face do exposto, somos levados a concluir que a 2a ava-
liação se deve manter por não ter havido preterição de formalidades
legais, e por conseguinte a liquidação do imposto sucessório”.

III - Em contra-alegações dos recorridos batem-se pela confirmação
do julgado, socorrendo-se quase exclusivamente da respectiva fun-
damentação.

IV - O Exmo. Mag. do Mo Po, junto deste Supremo Tribunal, en-
tendendo haver a decisão recorrida feito uma correcta aplicação do
direito aos factos dados como provados, opinou no sentido de que
o recurso não merece provimento.

V - Com os vistos dos Exmos. Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
1 — Em sede de julgamento dos factos materiais da causa, deu

o acórdão recorrido por provada a seguinte factualidade:
a) Por óbito de António Araújo Vieira, ocorrido em 03 de Fevereiro

de 1988, foi instaurado, na 2a Repartição de Finanças de Braga, o
processo de liquidação de imposto sucessório no 1330, ali figurando
como herdeiros os ora impugnantes - recorrentes.

b) A relação de bens, apresentada em 29 de Julho de 1988, com-
portava, além do mais, 32 verbas de bens imóveis e, destas, sete diziam
respeito a prédios rústicos que a Administração Fiscal considerou
“Terrenos destinados a construção urbana” e, por isso, foram avaliadas
nos termos do arto 109o do Código da Sisa e do Imposto sobre Su-
cessões e Doações;
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c) Para o efeito, foi instaurado, em 17 de Fevereiro de 1989, o
processo de avaliação no 91/89, tendo a Comissão Permanente de
Avaliação da Propriedade Urbana atribuído, aos referidos sete pré-
dios, o valor total de 160.340.000$00.

d) - Em de 14 de Novembro de 1989, foi a cabeça de casal, Teresa
Alves Duarte, notificada de tal valor e, não concordando com esse
resultado, requereu uma 2a avaliação, em 21 de Novembro do mesmo
ano, tendo a Comissão de Avaliação baixado o valor total para
114.530.000$00;

e) - Do “Termo de avaliação”, com a data de 22 de Dezembro
de 1989, consta, além do mais que aqui se dá como integrado, o
seguinte:

“Parcela 1 - Parcela de terreno para construção urbana . . . . Por
unanimidade, atribuíram os Peritos Presidentes, Fazenda Nacional
e Parte o preço unitário de . . . ., atendendo à localização, inexistência
de acessos para qualquer via pública e área.

“Parcela 2 - Parcela de terreno . . . Pelo Perito da Parte foi dito
que tendo em conta que se trata de um terreno fortemente con-
dicionado pois encontra-se integrando na área de protecção do paiol,
o tipo de ocupação (Bouça). . .

Pelo Perito da Fazenda Nacional foi dito que tendo em conta as
características do terreno. . . atendendo também que se trata de ter-
reno ainda não urbanizado e o facto de se encontrar na área de
protecção do paiol. . . .

“Parcela 3 - Parcela de terreno . . . . Pelo Perito da Parte foi dito
que tendo em conta que se trata de um terreno fortemente con-
dicionado pois encontra-se integrado na área de protecção ao paiol,
o tipo de ocupação (terreno misto de cultura e mato). . . .

Pelo Perito da Fazenda Nacional foi dito que tendo em conta as
características do terreno. . . ., atendendo também que se trata de um
terreno ainda não urbanizado e o facto de se encontrar na área de
protecção do paiol. . . .

Parcela 4 - Parcela de terreno. . . .
Pelo Perito da Parte foi dito que tendo em conta as características

do terreno, área, localização (freguesia da cidade), bem serviço de
acessos. . . .

Parcela 5 - Parcela de terreno. . . .
Pelo Perito da Parte foi dito que tendo em conta as características

do terreno e o facto de o mesmo ser totalmente abrangido pela zona
de protecção e via férrea e corredor de passagem da variante
circular. . . .

Pelo Perito da Fazenda Nacional foi dito que tendo em conta as
características do terreno . . . e o facto de confinar com a Estrada
Municipal. . . atendendo ainda as condicionantes que afectamo ter-
reno (zona de protecção do caminho de ferro e corredor de passagem
da projecta da variante circular). . . .

Parcela 6 - Parcela de terreno para construção urbana. . . .
Por unanimidade, atribuíram os Peritos. . . . o preço unitário de

. . . atendendo a localização (terreno interior) acessos (inexistentes)
e área. . . .

Parcela 7 - Parcela de Terreno. . .
Por unanimidade, atribuiram os Peritos. . . . atendendo a localização

(terreno interior) acessos inexistentes e área”;
f) Do resultado de 2.a avaliação foi a interessada, Teresa Alves

Duarte, notificada por ofício no 2020, de 06 de Abril de 1990, expedido
sob registo com a A/R, recebida em 17 daquele mês e ano;
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g) Com base nos valores fixados na referenciada avaliação, a Re-
partição de Finanças procedeu à liquidação do imposto sobre as su-
cessões e doações em causa, de que os interessados foram notificados,
em 11 de Junho de 1990, e, não tendo sido efectivado o respectivo
pagamento, o imposto foi debitado em seis prestações, vencendo-se
a primeira no mês de Julho imediato;

h) Os contribuintes não pagaram a dita prestação, pelo que o im-
posto relaxou, dando origem aos processos de execução fiscal no 1040
a 1044;

i) A presente impugnação judicial foi deduzida por petição apre-
sentada em 3 de Agosto de 1990.

j) Os vários pedidos de “viabilidade de construção”, de “loteamento”
e de “Reparação do prédio”, dirigidos à Câmara Municipal de Braga,
com referência aos imóveis a que em questão, mereceram despacho
de indeferimento com base nestes motivos: “O terreno onde o re-
querente pretende implantar a construção colide com o traçado do
nó da circular projectada”, “O Terreno insere-se em área de não
construção”, “. . . .está totalmente abrangido pela área de protecção
do Paiol e como tal interdito a qualquer construção”, o “O terreno.
está parcialmente comprometido com a zona de protecção à via-férrea
e totalmente comprometido com o corredor de passagem da auto-
-estrada prevista, pelo que não tem capacidade construtiva”, não es-
tando prevista nenhuma construção para o local, não tem pois os
mesmos (terrenos) qualquer capacidade construtiva;

l) Sendo certo que relativamente a um desses terrenos, foi prestada
a seguinte informação, por banda do Técnico que apreciou o projecto
de construção: “Julga-se viável uma construção unifamiliar desde que
fique livre o terreno tracejado na planta junta, o qual deverá ser
cedido ao domínio público para em tempo se proceder à construção
da futura estrada prevista para o local (cfr. fls. 2, 10 a 34, 35 a 37
dos presentes autos, e fls. 21, 22, 24 a 44, 54 a 60 e 61 a 62 do
processo instrutor, apenso).

3 - Para conceder provimento ao recurso e revogar a sentença da
1a instância que julgara improcedente a impugnação por haver en-
tendido que os impugnantes não haviam assacada qualquer irregu-
laridade ao processo de liquidação que tivesse ocorrido depois da
2a avaliação e que eles “não se haviam conformado, isso sim com
os critérios utilizados na avaliação” mas que para tal atitude haviam
eles disposto do prazo de oito dias que tinham deixado exceder, o
acórdão recorrido considerou que o objecto da impugnação, definido
pelos impugnantes, era o acto de liquidação do imposto sucessório,
— e não o acto de avaliação -, ao qual assacavam o vício de ilegalidade
traduzido na consideração dos valores da avaliação decorrentes da
caracterização infundada dos prédios como terrenos para construção
em vez do valor matricial dos mesmos prédios dada a sua natureza
rústica. E após ter resolvido a questão probatória dos factos materiais
da causa nos termos que acima ficaram assinados, o mesmo acórdão
encarou e resolveu a questão jurídica de qual o valor dos bens a
considerar na liquidação, havendo concluído que esta sofria de ile-
galidade decorrente da existência de erro na determinação da matéria
colectável, por à luz do critério legal da qualificação dos terrenos
p a r a c o n s t r u ç ã o , r e g i s t a d o n o § 3o d o a r to 4 9o d o
C.I.M.S.I.S.S.D., — segundo o qual “só seriam de considerar terrenos
de construção tão-somente aqueles que se apresentem objectivamente
afectos à construção, afectação de que são índices o facto de estarem

981

situados em zonas urbanizadas ou compreendidos em planos de ur-
banização ou compreendidos em planos de urbanização já aprovados
ou o de terem sido declarados como tais, no título aquisitivo, ou
ainda o de serem destinados a nova construção da por ela ocupa-
dos“ - os terrenos que haviam sido avaliados não poderiam como tal
ser qualificados e, consequentemente, o valor a atender, para o apu-
ramento da matéria colectável, era, não o resultante da avaliação,
mas o matricial dos imóveis, à data da abertura da herança, de acordo
com o arto 20o, § 2o (na redacção ao tempo do referido código.

4 - Insurge-se agora a Fazenda Pública contra o decidido no acórdão
recorrido, pretextando que o critério de definição do terreno para
construção se tem de ir buscar ao arto 11o, no 2 da lei n.o 2030 e
que face à informação do Chefe da Repartição de Finanças de fls. 35
só há que tirar a conclusão de que os prédios rústicos em causa
se situam em zona urbanizada, — asserção esta com que se conformam
o facto da Câmara Municipal de Braga ter autorizado uma construção
unifamiliar num dos prédios e a atitude dos próprios recorrentes que
nas suas alegações acabam por afirmar que os terrenos se situam
dentro do perímetro urbano -, donde, remata, sempre se deveria man-
ter o valor achado na avaliação na determinação da matéria colectável.

Como facilmente se depreende do discurso fundamentador ale-
gatório, desenvolvido pela Fazenda Pública, e que ora se procurou
tornar mais cristalino, a recorrente ultrapassa os fundamentos es-
pecíficos do recurso que a lei lhe delimita (arts. 21o no 4 do E.T.A.F.
e 721.o, n.o 2 do C.P. Civil), pois tratando-se de causa inicialmente
julgada por um tribunal de 1.a instância, apenas poderia alegar violação
da lei substantiva ou processual e acessoriamente arguir qualquer
nulidade (arts. 721.o, no 2 e 722o, no 1 do C.P. Civil). Não obstante
tal, a recorrente introduziu a reconsideração de factualidade susce-
petível, na sua óptica, de implicar uma outra qualificação jurídica
dos terrenos enquanto terrenos para construção. É o significado das
suas conclusões acima descritas sob os nos. 7o a 9o. Tais afirmações
não podem, porém, ser consideradas por este tribunal de revista na
medida em que excedam a matéria de facto fixada no probatório
da 2a Instância, nela abrangidas, inclusive, as ilacções de facto que,
no desenvolvimento lógico daquele hajam sido tiradas (cfr. Acs. do
S.T.J. 91.07.03 e 92.07.01 in AD. 274 - 215 e 225; 91.05.22 in B.M.J.
407 - 288 e 90.12.05, in ibidem 402 - 500).

Assim sendo, o conhecimento do mérito do recurso acaba por re-
conduzir-se à questão de saber se o acórdão recorrido violou a lei
(que a recorrente identifica como sendo o arto 11.o, no 2 da lei 2030
quando definiu como critério legal de qualificação dos terrenos para
construção para efeitos do imposto sucessório e consequentemente,
da sua sujeição ao processo especial de determinação do seu valor,
a tornar em conta na determinação da matéria colectável, aquele
que é proclamado pelo arto 49o § 3o do C.I.M.S.I.S.S.D. (na redacção
dada pelo D.L. 223/82, de 7/6, a cuja sombra a situação de facto
ocorreu, agora já substituída pelo D.L. 252/89, de 9/8).

A resposta não pode deixar de ser negativa. O referido § 3o do
arto 49o do C.I.M.S.I.S.S.D obrigava as pessoas oneradas com o dever
de informação fiscal (arto 60o) de apresentação da relação de bens
a declarar a circunstância de haverem sido transmitidos terrenos para
construção (“Sempre que se transmitiam terrenos para construção,
é obrigatório declarar essa circunstância”).

E para identificar, ou melhor dito, definir os requisitos ou pres-
supostos cuja coexistência e verificação denunciariam a constituição
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da obrigação de declaração de que se haviam transmitido terrenos
para construção, logo o legislador enunciou os pressupostos abstractos
que permitissem a qualificação de certa realidade fáctica como in-
tegrante da categoria normativa dos terrenos para construção. E fê-lo
logo na segunda parte do citado § 3o, exprimindo-se nos seguintes
termos verbais: “Consideram-se terrenos para construção os situados
em zonas urbanizadas ou compreendidas em planos de urbanização
já aprovados e os assim declarados no título aquisitivo”.

Estamos, é evidente perante um conceito próprio de terreno para
construção que o legislador de certo imposto — no caso, o suces-
sório —, construiu com vista à tributação nele reguado.

E é assim, em primeiro lugar, porque o legislador, dentro dos prin-
cípios da certeza, segurança e boa fé com que informa as suas per-
cepções dirigidas aos particulares, não podia pois, deixar de aceitar
o resultado da sua própria discricionariedade legislativa. Impõe-lho
o princípio do Estado de Direito Democrático que lhe exige o cum-
primento da legalidade - arts. 2o e 3o do C.P.P.

Depois, é também assim porque o conceito continua a vivificar
certos efeitos jurídicos dentro da economia do imposto (vejam-se,
no caso, os arts. 93o e 109o do C.I.M.S.I.S.S.D.).

Não quer isto dizer que o conceito não careça de ser interpretado
de modo a demarcar bem o leque das hipóteses abstractas que o
legislador nele quis inserir. Mas trata-se de um domínio onde não
se configuram especiais regras de interpretação, para além das apon-
tadas no arto 9o do C. Civil, excepção feita à proibição da utilização
da analogia como método de colmatar qualquer lacuna por o preceito
estar atraído para o núcleo das normas que, definindo a incidência
(aqui por virem a definir o valor sobre que vai recair o imposto — cfr.
José Manuel Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1970,
pags. 226). A extrapolação para fora da expressão formal do texto
legislativo apenas é possível para perscrutar o pensamento legislativo
dentro da unidade do sistema jurídico.

A expressão verbal “consideram-se. . .”, utilizada pelo legislador
do § 3o do arto 49o do C.I.M.S.I.S.S.D. não é daquelas que sejam
unívocas, ou seja, que identifiquem um só sentido, do leque de hi-
póteses abstractas, com exclusão de quaisquer outras. A locução “con-
sideram-se” tanto pode induzir à univocidade correspondente à técnica
da ficção jurídica (presunção) “juris et de Jure”, como à polissemia,
funcionando como mero critério indicativo-normativo, como presun-
ção “Juris tantum”. A consideração dos interesses que a norma visa
proteger apontam para o segundo sentido. Aliás, este segundo sentido
é o único que está em consonância com a possiblidade deixada pelo
legislador de ser o próprio sujeito particular a estatutuir o critério
de qualificação ao considerar também terrenos para construção” os
assim declarados no título aquisitivo”. Dada a maleabilidade do cri-
tério neste domínio dificilmente se pode conciliar com os interesses
que informam as presunções “juris et de jure” e que é a do legislador
querer demarcar todo o terreno da hipótese e da estatuição da norma.

Por seu lado, os interesses subjacentes à norma, de conseguir uma
tributação da riqueza transmitida, apontam para considerá-la, mais
não seja por exigência do princípio constitucional da igualdade tri-
butário, no tocante aos terrenos para construção sempre que eles
se apresentem objectivamente afectos à construção.

Tal é o critério imanente nos diversos casos nominalmente iden-
tificados no preceito: Terrenos situados em zonas urbanizadas ou
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compreendidas em planos de urbanização já aprovados e os assim
declarados no título aquisitivo. Essas circunstâncias, ao fim e ao cabo,
estão apontadas como meros índices ou indicadores da existência da
realidade de certo terreno ser destinado à construção, admitindo,
por isso, que, por vezes, nem sempre essa realidade aconteça. O ter-
reno compreendido em zona urbanizada ou plano de urbanização
pode estar, como bem dizem os recorridos, sujeito a diversas servidões
administrativas impeditivas de qualquer construção ou destinar-se a
outros fins que não de construção.

O que vai dito aponta para um critério de qualificação de terreno
para construção idêntico ao estabelecimento no § 2o do arto 1o do
C.I.M. Valias em que se adopta uma formulação verbal quase so-
breposta (em vez de “consideram-se” usa-se a expressão “são havidos
como...”) em que a doutrina e a jurisprudência tem adoptado a dou-
trina definida (cfr. Acs. do S.T.A., de 86.07.02, in AD. 310-1257 e
outros aí citados; de 93.06.02 in Rec. 14.621 e de 93.05.05, in Rec.
15.211).

Sabido que os ganhos tributados nesta cédula advindos da trans-
missão onerosa de terrenos para construção dizem respeito, por regra,
a situações em que os bens foram adquiridos gratuitamente “mortis
causa” e que também o imposto de mais valias não deixa de ser
um imposto sobre (os ganhos de) património, aconselha, o referido
princípio instrumental de interpretação, da unidade do sistema ju-
rídico, que os preceitos homótipos se interpretem como externando
o mesmo pensamento legislativo.

Mas igual entendimento não pode sufragar-se em relação ao dis-
posto no arto 11o no 2 da lei no 2030, de 22/6/948, a que a Fazenda
Pública apela.

Em primeiro lugar, porque tal preceito nem sequer foi chamado,
dentro da economia do preceito do C.I.M. Valias onde se estabeleceu
a tributação dos ganhos realizados através da transmissão onerosa
de terrenos para construção (arto 1o, no 1), a servir de critério de
qualificação dos terrenos para construção, tendo-se o legislador de-
terminado pela enunciação de uma outra, própria, no § 2o do mesmo
artigo. E esta circunstância tem tanto maior significado quando o
próprio legislador não deixou de fazer apelo a um dos preceitos da
lei no 2030 — , ao seu arto 17o —, como elemento delimitador da
incidência negativa do imposto de mais valias, o que inculca não
só que não o não desconheceria como, inclusive, não o quis adoptar
como critério para a tributação em causa. Eis logo boas razões para
arredarem qualquer pretenso apelo à unidade sistemática do direito,
com o fito de buscar a definição do pensamento legislativo condensado
no § 3o do art 49o do C.I.M.S.I.S.S.D. com recurso ao falado arto 11o

no 2 da lei no 2030.
Mas mais. Tal preceito foi expressamente revogado pelo arto 103o,

no 1 do D.L. 71/76, de 27/1 e como tal pode ser chamado à colocação
como instrumento jurídico da regulação jurídica controvertida.

A sua invocação só pode ganhar algum sentido enquanto mero
instrumento histórico, adjuvante com os demais, da pesquisa de qual
seja o pensamento legislativo expressado na norma interpretada, do
§ 3o do arto 49o do C.I.M.I.S.S.D.

Mas mesmo com este alcance, o seu valor não deixa de ser clau-
dicante, dado que ela pretendia regular relações não tributárias que
se pretendiam com a expropriação de bens e cálculo da respectiva
indemnização.
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De qualquer modo, não será de relegar a referida disposição para
o sótão do esquecimento. É que, sempre, se lhe poderá fazer algum
apelo histórico com o sentido de nos iluminar hoje quanto ao alcance
e valor a conferir aos índices apontados no § 3o do arto 49o do
C.I.M.I.S.S.D. e § 1o do arto 1o do C.S.M. Valias enquanto termos
de qualificação dos terrenos destinados à construção, permitindo que
se ponha o acento tónico na cicunstância dos terrenos serem ob-
jectivamente destinados à construção como aqueles já fortemente
sugeriam.

Volvendo ao caso dos autos, forçoso é concluir que jamais se poderia
concluir que o acórdão recorrido houvesse violado o referido arto 11o

da lei no 2030, dado que, não estando ela em vigor, nunca poderá
ser invocado como critério jurídico de decisão.

A questão da qualificação dos terrenos sobre que se suscitou a
controvérsia tem, pois, de ser resolvido exclusivamente à luz do critério
legal explicitado pelo arto 49o, § 3o do C.I.M.S.I.S.S.D.

E completando com ele do factor materiais da causa, narrados
no probatório, cuja aceitação se impõe a este tribunal por estar a
actuar como tribunal por estar a actuar como tribunal de revista
(arts. 21o, no 4, do E.T.A.F.; 721o no 2 e 722o no 1 do C. P. Civil)
não se pode chegar a outra conclusão, quanto à qualificação dos
ditos terrenos como não sendo de construção, diferente do alcançado
pelo tribunal recorrido.

Para ela aponta desde logo a própria descrição dos prédios, tal
qual essa realidade se apresente aos peritos. Mas verdadeiramente
determinante é a atitude da Câmara Municipal de Braga — que é
a entidade competente na área do respectivo município para o li-
cenciamento das construções (cfr. arto 51o, no 2 do DL 100/84, de
29/3) — de negar a vialibilidade de construção às diversas parcelas
de terreno sob os mais diversos motivos (... ou porque colide com
o traçado do nó da circular projectada, ou porque é zona de protecção
à linha do caminho de ferro, ou porque está afecto ao corredor de
passagem da auto-estrada...). Mesmo no único caso em que se dá
um parecer de viabilidade de construção, ele limita-se à possibilidade
de construção de uma habitação unifamiliar e condiciona-se o eventual
licenciamento à obrigação de cedência de parte da parcela para o
domínio público com vista à construção de uma estrada (al. K). Nem
sequer aqui se pode falar de terreno objectivamente afecto à cons-
trução mas tão-só o terreno, apenas em parte, potencial e condi-
cionadamente afectável a uma construção unifamiliar.

Do que vai dito resulta, com clareza, que bem decidiu a 2a Instância
quando considerou que tais parcelas de terreno não eram terrenos
para construção e, consequentemente, não poderia o valor determi-
nado no processo de avaliação com base nesse pressuposto ser levado
em conta na determinação da matéria colectável em vez do valor
matricial dos imóveis, à data da abertura da herança, conforme se
determina no arto 20o. no § 2o (redacção da altura) do referido código.
O acto de determinação da matéria colectável estava inquinado do
vício de violação da lei por erro nos pressupostos ocorrido em acto
anterior preparatório e prejudicial do mesmo, qual seja o erro na
qualificação dos terrenos como sendo para construção que, por seu
lado, levou à errada consideração dos valores a ter em conta para
a determinação da matéria colectável.

Ao reagir contra o acto de liquidação, os impugnantes estavam
em tempo de alegar e provar as causas de invalidade ocorridas nos
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actos preparatórios e prejudiciais anteriores, aqui apreciados, por força
do princípio da impugnação unitária, dado que não haviam sido atin-
gidas por qualquer princípio de preclusão processual a montante no-
meadamente a coberto do arto 97o do C.I.M.S.I.S.S.D.

Por isso, o acórdão recorrido decidiu bem e merece ser confirmado.
Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção

do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso e confirmar o douto acórdão recorrido.

Sem custas por delas estar isenta a Fazenda Pública.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Rela-
tor) — José de Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(vencido, porquanto considero não ilidida a presunção de que os ter-
renos em causa são para construção pelos elementos fornecidos pela
Câmara Municipal). — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Recurso hierárquico. Matéria tributável. Pendência de impug-
nação judicial. Irrecorribilidade.

Doutrina que dimana da decisão:

A pendência de impugnação judicial inviabiliza o recurso con-
tencioso da decisão sobre o recurso hierárquico que houver
sido interposto da decisão do pedido de revisão de uma
mesma situação tributária.

Recurso n.o 16 227. Recorrente: Construções Rites, Lda; Recorrido:
Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta
e do Orçamento; Relator: Exmo. Conso. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Construções Rites, Lda, inconformada com o despacho do Sub-
secretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta e do
Orçamento (SEASEAO) de 92.12.28, que negou provimento ao re-
curso hierárquico interposto do despacho do Director-Geral das Con-
tribuições e Impostos, de 92.05.22, que lhe indeferira o pedido de
revisão do lucro tributável do exercício de 1985, veio do mesmo re-
correr, concluindo as alegações a sustentar que o pedido de revisão
do art. 79o do CCIndustrial está sempre sujeito a fiscalização para
apuramento dos factos apontados pelo requerente, a fim de através
da análise se poder concluir acerca da injustiça grave e notória na
determinação do lucro tributável, que lhe deveriam ter sido notificados
os fundamentos do mesmo, que a falta de notificação torna o acto
nulo, que o despacho recorrido é meramente conclusivo e não aprecia
a questão do agravamento fixado, que não tem lugar e, que a tê-lo,
não podia ir além de 1% da verba principal.

A autoridade recorrida manteve o acto e respondeu aos termos
da petição, que correspondem aos das conclusões enunciadas.
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O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento
por a omissão de notificação dos fundamentos não viciar o acto, por
aquela lhe ser exterior e haver formas legais para a respectiva reacção,
não ser obrigatória para a Administração Fiscal (AF) nova fiscalização
quando tão recente tinha sido o exame à escrita da Rte e por o
agravamento ter sido fixado nos parâmetros legais, nada autorizando
a classificar-se o despacho recorrido de indeferimento liminar.

Cumpre decidir, em atenção aos factos provados.
1 — Em consequência de exame à escrita da Rte foi autorizada

a tributação pelo sistema do grupo B da Contribuição industrial e
fixado o lucro tributável de 114 528 480$00, mantido pela comissão
distrital de revisão, relativamente ao exercício de 1985;

2 — Em 12.12.90 foi a Rte notificada do referido lucro e para pagar
32 807 810$00 (de contribuição industrial), 1 000 000$00 (de agrava-
mento), 4 686 830$00 (de Imp. Extr. s/Lucros), 33 415 429$00 (de juros
compensatórios de CI) e 4 773 633$00 (de juros compensatórios de
IESLucros), tudo no total de 76 683 702$00;

3 — Em 31.5.91 a Rte apresentou impugnação judicial contra tal
liquidação;

4 — Em 28.11.91 a Rte apresentou pedido de revisão para o Di-
rector-Geral das Contribuições e Impostos, nos termos do art. 79o

do CCIndustrial, alegando ter ocorrido, na determinação do lucro
tributável, injustiça grave e notória;

5 — Sobre tal pedido, em 25.5.92, profere o Director-Geral das
Contribuições e Impostos o seguinte despacho: Concordo. Indefiro;

6 — O qual foi notificado à Rte em 9.6.92, assim como o agra-
vamento de 5%, na quantia de 3 784 185$00, a que ficara sujeita;

7 — A 7.9.92, em nova notificação, deu-se conta à Rte que o agra-
vamento de 5% da verba principal era da quantia de 1 640 391$00;

8 — Em 9.7.92, a Rte apresentou recurso hierárquico para o Se-
cretário de Estado contra o despacho referido em 5, sobre cujo re-
querimento são elaboradas a informação de fls. 14 do proc. inst. e
parecer de fls. 15, cujos teores se tem por reproduzidos;

9 — A que se seguem os pareceres de 10.12.92, 11.12.92 e 18.12.92,
a fls. 13 do p.i., todos no sentido de negar provimento ao recurso;

10 — E por fim, a autoridade recorrida — o Subsecretário de Es-
tado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento (SEA-
SEAO) despachou, em 28.12.92: Concordo, pelo que nego provimento
ao recurso;

11 — Tal despacho foi notificado à Rte em 20.1.93, pela forma
constante dos docs a fls 10 e 11 do p.i.

É do acto administrativo que constitui objecto do presente recurso
— o que nega provimento ao recurso hierárquico interposto do des-
pacho do DGCI, que, por sua vez, indefere pedido de revisão do
lucro tributável pela entidade que este fixou — que se discute a (ir)re-
corribilidade, a determinar a rejeição do recurso, por manifesta ile-
galidade da sua interposição.

A postura da irrecorribilidade do acto recorrido foi colocada, quer
em parecer do relator, quer em acórdão interlocutório desta formação,
e, ouvida a recorrente, em relação a cada uma daquelas peças, nada
aduziu.

A questão põe-se perante o tratamento que o novo diploma (o
CPTributário), já vigente ao tempo dos procedimentos do pedido
de revisão e do recurso hierárquico que sobre a respectiva decisão
recaiu, dá aos recursos hierárquicos dos actos em matéria tributária
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(arts. 91o e 92o), cuja ampla abertura à recorribilidade contenciosa
é garantida.

Mas se a vasta abrangência da referida sindicabilidade reequaciona
a postura assumida, não é menos certo que a restrição à recorribilidade
das decisões sobre recurso hierárquico, constante da parte final do
no 2 do art. 92o — ”salvo se já estiver pendente impugnação judicial
com o mesmo objecto” se aplica in casu, por se ter verificado a pro-
posição de impugnação judicial contra a liquidação (item 3 do pro-
batório) suportada pela fixação do lucro tributável, de que se pre-
tendeu a revisão e de cuja desatenção se recorreu hierarquicamente.

A identidade de objecto entre a decisão sobre o recurso hierárquico
e a impugnação judicial contra a aludida liquidação, que constitui
pressuposto da ressalva referida, revela-se na unidade processual gra-
ciosa que compreende tanto o acto conclusivo do processo acto tri-
butário), atacado na impugnação, como o acto preparatório prejudicial
(o acto de fixação do lucro tributável), atacado na revisão, de cuja
decisão houve recurso hierárquico.

E não fica excluída só porque subjacente ao aludido recurso hie-
rárquico está a revisão da situação tributária, condicionada pela ”in-
justiça grave ou notória”, cujos limites de invocação e conhecimento
encontram restrições não verificáveis no processo de impugnação (cf,
quanto ao ponto, Alberto Xavier, Conceito e Natureza . . . , p. 56
e segs).

É que, no fundo, ambos os meios visam conformar a situação tri-
butária apreciada com a legalidade e a verdade material e é essa
intencionalidade que os identifica no plano do objecto.

Assim sendo, a pendência da impugnação judicial inviabiliza o re-
curso contencioso do dito recurso hierárquico, pelo que este recurso
é de rejeitar por ilegalidade da sua interposição.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria, res-
pectivamente, em 60 000$00 e 50%.

5 de Abril de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João
José Coelho Dias — Luís Filipe Mendes Pimentel. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Indeferimento liminar. Embargos de terceiro. Promitente
comprador.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O indeferimento liminar fundado em manifesta impro-
cedência só deverá ser decretado quando esta for notória,
patente face ao quadro normativo aplicável.

II — Na apreciação em recurso do despacho de indeferimento
não podem ser chamados à colação outros fundamentos
neste não considerados.

III — Não se encontra na situação referida em I o caso sobre
cuja solução jurídica existem duas teses diferentes.
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IV — Está nesta última posição o caso do promitente com-
prador que, invocando a tradição da coisa, pretende a
sua posse por embargos de terceiro.

Recurso n.o 16.263, em que são Recorrente Piedade Ramos dos Santos
e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I. Piedade Ramos dos Santos, contribuinte fiscal n.o 156487110,
com os sinais dos autos, dizendo-se inconformada com os despachos,
de 91.02.01, do Mm.o Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Setúbal, que lhe indeferiu liminarmente os embargos de terceiro
(melhor se teria escrito rejeitado liminarmente os embargos de ter-
ceiro - cfr. arts.o 291o e 319o do C.P.T.) por manifesta improcedência
e o pedido de apoio judiciário, este por decorrência daquele, e do
disposto no art.o 26o, n.o 2 do DL 387-B/87, de 28/12, deles recorreu
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, que, porém, se julgou
hierarquicamente incompetente por o recurso ter por exclusivo fun-
damento matéria de direito, pedindo a sua revogação e a sua sub-
stituição por outro que ordene o recebimento dos embargos e do
pedido de apoio judiciário.

II. Porque foi requerida tempestivamente a remessa dos autos a
este Supremo Tribunal nos termos do art.o 47o, n.o 2 do C.P. Tributário,
impõe-se que este conheça do recurso se nada obstar e como de
facto acontece.

III. Em síntese das razões expendidas nas alegações como fun-
damento do seu inconformismo com o decidido, formulou a recorrente
as seguintes proposições conclusivas:

”1. As chaves do apartamento objecto de contrato-promessa junto
aos autos, foram entregues à embargante pelo promitente vendedor,
para que ela o habitasse como veio a acontecer, até hoje;

2. O promitente vendedor não honrou o referido contrato promessa
através da celebração da escritura de compra e venda a favor do
embargante, sendo àquele imputado o incumprimento.

3. A embargante pagou ao promitente comprador 622500$00, a
título de sinal, tendo ainda pago a sisa inerente à venda;

4. A embargante goza assim do direito de retenção do apartamento,
enquanto não for paga do crédito sobre o promitente vendedor, como
previsto nos arts.o 442, n.o 3 e 755o, n.o 1, al. f) do C. Civil;

5. A embargante tem o direito de deter na sua posse o apartamento
e de não restituir a quem quer que seja, sem ser paga do que lhe
é devido;

6. Negar-se tal evidência seria neutralizar uma faculdade legal con-
ferida pelo direito de retenção;

7. A faculdade prevista no art.o 759o do C. Civil, de mover execução,
é diferente e não anula o direito de retenção em si, sendo prerrogativa
da embargante escolher a via a seguir.

8. A retenção do apartamento contempla necessariamente a sua
posse, sendo uma figura incompreensível sem essa posse, logo esta
de ser susceptível de ser defendida através de embargos de terceiro;

9. A penhora efectuada nos autos ofendeu a possa da embargante;
10. A faculdade de não restituir, essência do direito de retenção,

tutela e legitima uma posse eficaz necessariamente subjacente, que
merece tutela, de contrário teríamos um direito sem meios de defesa.
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11. Sendo no negócio jurídico, contrato-promessa de coisa imóvel,
o promitente comprador o sujeito mais fraco e não raro esmagado
nas suas expectativas de vir a adquirir o que muitas vezes nunca
adquirirá, justifica-se uma interpretação extensiva do âmbito da apli-
cação do direito de retenção, no sentido de conter uma posse relevante,
justificativa de defesa através de embargos de terceiro, como no caso
dos autos ocorreu.

12. A embargante fez prova nos autos, pensa, da sua debilidade
económica aqui se remetendo para os atestados da junta de freguesia
da Parede, junto aos autos, justificando-se o deferimento do pedido
de apoio judiciário.

13. Com o devido respeito, julga a embargante que a douta sentença
recorrida infringiu o disposto nos arts.o 442o, n.o 3, 755o, n.o 1, al. f)
do C. Civil, 474o, n.o 1, al. c) do C.P.C., 186o do C.P.C. Impostos
e 26o, n.o 2 do Dec.Lei n.o 387-B/87, de 29/12”.

IV. O Exm.o mag. do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal, após
dar noticia ser contravertido na jurisprudência sobre se o promitente
comprador de prédio ou fracção de habitação, que tenha dele retenção
com autorização do promitente vendedor, tem posse dele ou não,
e de não poder, por isso, concluir-se por uma manifesta improcedência
dos embargos, deu parecer no sentido do provimento do recurso.

V. Com os vistos dos Exms.o Juizes-Adjuntos cumpre decidir.
1. Em exame neste tribunal de recurso estão dois despachos do

Mmt.o Juiz do T.T. de 1a Instância de Setúbal, respeitando um ao
indeferimento liminar dos embargos de terceiro sob invocado fun-
damento de, sendo a requerente uma promitente compradora com
tradição da coisa, não beneficiar ele (embora alguma jurisprudência
cuja existência se afirma não desconhecer se pronuncie em sentido
contrário) de tutela possessória, por não ser titular de qualquer direito
de posse, nem haver disposição expressa (excepcional) que a invista
na mesma situação jurídica e, consequentemente, ser manifesta a im-
procedência da sua pretensão (pedido) e dizendo o outro respeito
ao indeferimento liminar do pedido de apoio judiciário por a anterior
pretensão não ter logo liminarmente procedido (art.o 26o, n.o 2 do
DL 387-B/87, de 29/12).

Estamos, pois, perante um exame liminar do processo e dos res-
pectivos fundamentos (causas de pedir, de facto ou jurídicas) que
tem por escopo evitar o prosseguimento inútil da lide ou o seu sa-
neamento inicial, limitando-a aos aspectos úteis. Esta natureza da
decisão judicial tem implicadas consigo dois corolários imediatos. Um,
é o de que, tratando-se de um exame liminar, inicial, ele deverá que-
dar-se por uma exigência de manifesta 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 aqui na al. c) do n.o 1
do art.o 291o do C.P. Tributário (”ex vi” do seu art.o 319o). É remédio,
portanto, a ser ministrado com extrema cautela e parcimónia, não
se vá matar 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 B.M.J. 310-336 e, entre muitos outros, os do S.T.A., de 93.11.24,
in Rec. 16077, 94.12.07, in Rec. 17.953).
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2. O outro corolário a ter em conta é o de que o conhecimento
do tribunal superior se deverá também quedar - na censura sobre
as decisões de indeferimento liminar - pela análise dos fundamentos
da decisão recorrida, não podendo entrar na apreciação ou 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.

Estribou-se a decisão do senhor Juiz ”a quo” para ditar a rejeição
liminar dos embargos de terceiro no caso concreto que perante ele
foi colocado, correspondente a uma situação em que o requerente
se apresentara como promitente compradora com direito de tradição
sobre a coisa, norma das várias soluções jurídicas jurisprudênciais
que sobre a hipótese têm sido elaboradas e que sustenta não gozar
tal promitente comprador de qualquer tutela possessória exactamente
por não ser titular de qualquer direito de posse, nem como tal possa
ser qualificado o direito de retenção cuja natureza o inclui entre as
garantias especiais das obrigações, nem, finalmente, haver lei excep-
cional que lhe confira ou atribua qualquer direito de defesa de posse.

Mas o que é certo é que outras soluções jurídicas têm sido de-
fendidas, e o senhor juiz deu mostras de não as desconhecer, que
não no sentido de conferir ao promitente comprador, munido do
direito de tradição e de retenção da coisa, a possibilidade de lançar
mão das acções possessórias, mormente do processo dos embargos
de terceiro para defender a sua situação jurídica de posse ou de
retentor da coisa, entre elas se contando os Acs. do S.T.J. de 18/11/82,
in BMJ 321-387, de 24/1/84, in ibidem 333-446 e da Relação de Lisboa,
de 21/11/91, in Col. Jur., 1991, Tomo V, págs. 135. Sendo assim,
não deveria o Senhor Juiz ter feito uma decidida opção liminar entre
as duas teses, mas antes permitir que o desenvolvimento da lide trou-
xesse eventualmente melhores e maiores elementos mesmo eventual-
mente doutrinais. Não pode falar-se aqui de uma manifesta impro-
cedência quando duas teses jurídicas se digladiam, sendo de esperar
sempre um melhor esclarecimento da questão. Outra atitude não va-
loriza o contraditório e posiciona o juiz mais como um técnico da
dicção do direito do que como um construtor da justiça que pode
chegar até pela mão das próprias partes no decurso do processo.

Temos, portanto, de concluir não ser caso de manifesta impro-
cedência aquele que se desenhou ao senhor juiz quanto à utilização
do processo de embargos de terceiro para defender a posse do pro-
mitente-comprador munido do direito de tradição e de retenção.

Por isso se impõe a sua revogação.
3. Do mesmo passo haverá que revogar a decisão proferida sobre

o indeferimento liminar do pedido do apoio judiciário, pois que o
único fundamento com que foi pronunciada acaba de ruir, ou seja
o de que seria evidente que a pretensão do requerente do apoio
não poderia proceder. O seu fundamento decorria manifestamente
da prejudicialidade do anterior. Prejudicada a solução do anterior,
prejudicada se tinha a solução deste (arts.o 26o, n.o 2 do DL 387-B/87,
de 29/12 e 660o n.o 2 do C.P. Civil).

Destarte, atento todo o exposto, acordam os juizes desta Secção
do Contencioso Tributário do S.T.A. em conceder provimento ao
recurso e revogar os despachos recorridos que deverão ser substituídos
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por outros que não sejam de indeferimento liminar com base nos
mesmos fundamentos.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995

Assunto:

Impugnação judicial. Imposto complementar, Secção B.
Art.94o, a), do C.I.C., redacção primitiva. A.N.A - E.P.
Art.6o do dec-lei 192/84, de 11/VI.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Desde sempre na alínea a) do artigo 94o do Código do
Imposto Complementar se abarcou as empresas públicas.

2 — A suspensão da tributação em imposto complementar,
Secção B, relativa aos anos de 1983 e de 1984, decretar
pelo artigo 6 do DL.no192/84, de 11/VI, aproveita às em-
presas públicas.

3 — Como assim, ilegal a liquidação do sobredito tributo à
impugnante A.N.A. — E.P., com referência ao exercício
de 1983, donde impõr-se a sua total anulação - art.5o

do C.P.C.I.

Recurso n.o 16.546 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
a Empresa Aeroporto e Navegação Aérea-ANA, EP. 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 5o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que, julgando procedente a presente im-
pugnação deduzida por ANA - E.P., com sede na Rua D - Edifício
120 - Aeroporto de Lisboa - Lisboa, anulou a liquidação do imposto
complementar, Secção B, com referência ao exercício de 1983, vem
até nós a Fazenda Pública rematando a atinente alegação nos termos
seguintes:

I - Dos elementos carreados aos autos e da fundamentação de
facto e de direito evidenciada na sentença recorrida deveria a decisão
final concluir pela anulação parcial da liquidação, cabendo à A.F.
praticar todos os actos jurídicos e todas as operações materiais ne-
cessárias à reintegração da ordem jurídica violada;

II - Em face do direito aplicável ao facto tributável e da própria
fundamentação da sentença, esta absolve em quantidade superior à
requerida, contrariando o no1 do art.661o do C.P.C., atendendo a
que se, por um lado, a sentença nega provimento à isenção do imposto,
como a impugnante pretendia (arts.16 e 17 da p.i.), por outro lado,
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esta também requeria adversativamente a anulação parcial e é neste
quadro (anulação parcial) que se fixa toda a lógica da sentença, sendo
certo que a decisão a ultrapassou na medida em que determina a
anulação total da liquidação.

III - Termos em que deve a sentença recorrida ser revogada, or-
denando-se a anulação parcial da liquidação em conformidade com
a aplicação da alínea c) do no1 do art.94o do C.I.C..

Em contra-alegação, a recorrida conclui:
1 - A rct. pretende que a decisão recorrida seja substituída por

outra que anule parcialmente a liquidação em conformidade com
a aplicação da alínea c) do no1 do art.94o do C.I.C.;

2 - O objecto do recurso foi, pois, expressamente restringido pela
rct., nas suas alegações de recurso, à parte da sentença que não julgou
aplicável a alínea c) do no1 do art.94o;

3 - A ANA -E.P. é uma empresa pública que está sujeita ao regime
geral de tributação das empresas públicas fixado pelo art.34o do
DL.no260/76, de 8/IV, pelo que está sujeita a tributação directa e
indirecta nos termos gerais;

4 - Segundo a redacção então vigente do art.94o do CIC, as taxas
do imposto complementar variavam consoante se tratasse de:

- Sociedades em geral (al.a);
- Sociedades de simples administração de bens, em que as taxas

eram elevadas ao dobro (al.b);
- Pessoas colectivas não sociedades, em que as taxas eram reduzidas

à terça parte.
5 - Tendo o legislador submetido a generalidade das empresas pú-

blicas a regras de funcionamento empresariais, e a ANA-E.P. em
particular, nomeadamente submetendo-as a tributação directa e in-
directa nos termos gerais, é necessário fazer uma interpretação ex-
tensiva da al.a) do art.94o do CIC por forma a nela incluir as empresas
públicas;

6 - Tanto assim é que o DL.no112/86 de 21 de Maio, veio estabelecer
definitivamente que a al.a) do art.94o do CIC se aplica também às
empresas públicas, fazendo uma clarificação do preceito de acordo
com o entendimento que vinha sendo defendido pela Administração;

7 - A serem as empresas públicas consideradas abrangidas pela
alínea a) do art.94o do CIC, também relativamente a elas se encontrava
suspensa a tributação em imposto complementar, secção B, relati-
vamente aos rendimentos de 1983, por força do disposto no artigo
6o do DL.no192/84, de 11 de Junho;

8 - Interpretação contrária contraria o pensamento legislativo que
levou a equiparar as empresas públicas às sociedades comerciais para
fins tributários.

A Exma. PGA entende que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância considerou provados os seguintes factos:
1. A impugnante foi notificada em 31 de Outubro de 1985 para

apresentar a declaração M/6 do imposto complementar e regularizar
a sua situação nos termos do oficio-circular no4165, de que lhe foi,
então, remetida cópia;

2. A liquidação do I.C. - Secção B, ano de 1983, no total de 18
430 592$00, sendo 15 293 185$00 de imposto e 3 137 407$00 de
juros compensatórios, foi efectuada pela impugnante, na sequência
do conhecimento do ofício-circular referido em 1., dentro do prazo
dos 30 dias ali estipulados.

993

Segundo os artigos 2o, 1, do Decreto-Lei no246/79, de 25/VII, e
1o, 1, dos Estatutos em anexo publicados, a A.N.A. - E.P. é uma
pessoa colectiva de direito público.

E no artigo 36o desses seus Estatutos se estabelece que ela ”está
sujeita ao regime geral de tributação das empresas públicas (...).”

Ora, decorre do artigo 34o, 1, do DL. no206/76, de 8/IV, que as
empresas públicas estão sujeitas a tributação directa e indirecta nos
termos gerais.

Sucede que para as sociedades em geral as taxas do imposto com-
plementar, secção B, ficaram estabelecidas na alínea a) do artigo
94o do respectivo código, logo na sua primitiva redacção, a do lon-
gínquo ano de 1963.

Neste contexto legal, não podia a situação tributária da impugnante
ANA - E.P. deixar de ser abrangida por tal alínea. O que, aliás,
bem se compreende, pois, como bem se sublinha no artigo da p.i.,
”a sujeição das empresas públicas ao regime geral de tributação visou
evitar distorções na concorrência com as entidades privadas”. Por
isso se lê no item 4 do preâmbulo do sobredito decreto-lei (que es-
tabelece as bases gerais das empresas públicas) que «a sua actividade
é referida pelo direito privado e exercida segundo os processos, e
técnicas de gestão próprias das empresas privadas, sendo os respectivos
resultados objecto de tributação, tal como os destas (...)».

Temos, assim, que, desde sempre, as empresas públicas estiveram
no mesmo plano fiscal das empresas privadas, não representando a
alteração da alínea a) do artigo 94o do CIC operada pelo DL.no112/86,
de 21/V, senão o explícito reconhecimento daquela proclamada si-
tuação de igualdade.

Visto isso, necessariamente lhes há-de aproveitar o artigo 6o do
DL.no112/84, de 11/VI, que assim estatui:

“Fica suspensa a tributação em imposto complementar, secção B,
relativa aos rendimentos de 1983 e 1984 auferidos pelas sociedades
mencionadas na alínea a) do artigo 94o do Código do Imposto
Complementar”.

Donde, a ilegalidade da impugnada liquidação.
Este foi o sentido da decisão recorrida não compaginável, todavia,

com a fundamentação de direito nele explanada. É que se desta ”se
infere que a ora impugnante, sendo uma pessoa colectiva em sentido
estrito, ou na terminologia querida por Castro Mendes, uma pessoa
moral, isto é, integra o conceito vazado pelo legislador de ”pessoa
colectiva não sociedade”, por isso lhe sendo aplicáveis as taxas da
alínea c) do referido artigo 94o”, a lógica decisão seria, não a anulação
total, mas, sim, a anulação parcial da liquidação.

Sem embargo, o decidido contém-se no pedido principal da im-
pugnante-anulação integral da liquidação impugnada - não se mos-
trando violado o no1 do artigo 661o do C.P.C., como alegado pela
Rct., cuja pretensão, pelo que exposto ficou, não pode ter êxito.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, man-
tendo-se a decisão recorrida, conquanto por diverso fundamento.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. - Luís Filipe Mendes Pimentel Relator
- José Jesus Costa - Francisco Rodrigues Pardal. - Fui presente, António
Mota Salgado.
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Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Falência do executado. Suspensão. Avocação.
Apensação. Penhora anterior. Lei nova. Direito público ad-
jectivo. Aplicação da lei no tempo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A declaração de falência implica a apensação, ao res-
pectivo processo, de todas execuções fiscais pendentes
contra o falido, qualquer que seja a fase em que se
encontrem.

2 — Assim, um processo de execução fiscal, mesmo com pe-
nhora já realizada deve ser remetido ao tribunal comum
que declarou a falência do executado para ser apensado
ao processo da falência e ser aí conjuntamente tramitado.

3 — A nova redacção dada ao arto 300o, no 1, do CPT pelo
DL no 132/93 e por força da qual à impenhorabilidade
e inapreensabilidade de bens já penhorados em execução
fiscal se abre, agora expressamente, excepção a favor do
processo da falência está em vigor desde 28-4-93 e é de
aplicação imediata, mesmo nos processos pendentes, de
harmonia com os princípios gerais de direito público
adjectivo.

Recurso: no 17.404. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Fábrica
de Malhas Casfer, Lda.; Relator; Ex.mo Conselheiro Dr. Castro
Martins.

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

1. Em execução fiscal pendente na 1a Repartição de Finanças de
Santo Tirso contra FÁBRICA DE MALHAS DE CASFER, LDA.,
com sede em Leigal, Areias, Santo Tirso, esta sociedade, representada
pelo administrador da sua massa falida, pediu a remessa dos autos
ao Tribunal de Círculo de Santo Tirso, para apensação ao processo
de falência a ela respeitante; e, tendo o Chefe da 1a Repartição de
Finanças de Santo Tirso indeferido tal pretensão, recorreu para o
Trib. Tributário de 1a Instância do Porto com êxito, pois o Juiz do
seu 1o Juízo, por Despacho de 9-6-93 (fls. 28 e ss.), revogou tal decisão
e deferiu aquele pedido.

É deste despacho, com vista à sua revogação, que sobe o presente
recurso, interposto per saltum pela Fazenda Pública que a rematar
a sua alegação ofereceu as seguintes conclusões:

a) A obrigatoriedade da apensação e avocação dos processos de
execução fiscal pendente nos termos do arto 264o do CPT restringe-se
aos processos onde não existia penhora feita.

b) Havendo penhora, os processos executivos não podem ser avo-
cados ao processo de falência (arto 300o do CPT e 1.025o, no 2, do
CPC), pelo que devem prosseguir os seus normais termos.

c) A execução fiscal deve prosseguir na repartição de finanças onde
foi instaurado o respectivo processo.

Não houve contra-alegação.
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O Mo Po emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso,
por o despacho recorrido seguir jurisprudência pacífica quer desta
2a Secção do STA (exemplificativa com os Acs. de 6-5-92 no recurso
13.839, de 8-7-92 no recurso 13.685 e de 14-10-92 no recurso 14.451)
quer do STJ (Acs. de 10-5-89 no recurso 76.977 in BMJ no 387, p. 507,
de 6-6-89, no recurso 76.919 e de 5-3-91 no recurso 79.606) quer
do tribunal de Conflitos (Ac. de 6-5-93 no recurso 257), a qual é
de manter após a nova redacção dada aos artos 264o e 300o do CPT
pelo DL no 132/93-04-23, por do arto 264o do CPT, numa e noutra
redacção, se dever concluir que “a razão de ser de tal apensação,
para além de assegurar a reclamação dos créditos que são objecto
dos processos de execução (caso em que a devolução deveria ocorrer
logo que não pudessem ser reclamados os créditos), é, principalmente,
a de assegurar que nestes processos não sejam tomadas decisões que
possam ter interferência no processo de falência ou de recuperação
de empresas”.

2. A instância deu como provado:
A — Por sentença de 20-1-93 proferida no processo 557 da 1a Sec-

ção do Tribunal de Círculo de Santo Tirso foi declarada em estado
de falência a FÁBRICA DE MALHAS CASFER, LDA., sujeito pas-
sivo nesta execução fiscal instaurada para cobrança de uma sua dívida
de coima e custas do ano de 1982.

B — Para garantia de tal dívida foi aqui penhorada em 21-1-93,
conforme auto a fls. 5, uma coisa móvel dessa executada.

C — Por ofício de 3-2-93 o Tribunal de Círculo de Santo Tirso
pediu à 1a Repartição de Finanças de Santo Tirso a remessa deste
processo executivo para ser apensado ao de falência, a que o chefe
dessa repartição respondeu, por ofício de 12-2-93, não ser isso possível
por nesta execução já haver bens penhorados.

3. A questão a decidir é se um processo de execução fiscal com
penhora já realizada deve ser remetido ao tribunal comum que de-
clarou a falência do executado para ser apensado ao processo da
falência e ser aí conjuntamente tramitado, como julgou o tribunal
a quo com base no no 1 do arto 264o do CPT, ou se, como sustenta
a recorrente, esse tribunal violou os artos 264o e 300o do CPT, e
1.205o do CPC ao decidir assim.

4. Como se refere e ilustra o Mo Po, o despacho sob recurso está
em sintonia com a jurisprudência deste STA, do STJ e do Tribunal
de conflitos, segundo a qual, face ao disposto quer no arto 167o do
CPCI, na redacção do DL 177/86-07-02, quer no arto 264o do CPT,
em vigor desde 1-7-91, a declaração de falência implica a apensação,
ao respectivo processo, de todas as execuções fiscais pendentes contra
o falido, qualquer que seja a fase em que se encontrem.

Além dos arestos indicados pelo Mo Po, decidiram neste sentido,
entre outros, os Acórdãos desta 2a secção do STA de 10-4-91 (Pleno)
in AD, no 360, p. 1.405, de 24-4-91 no recurso no 13.037, de 29-1-92
no recurso no 13.574, de 17-2-93 reco no 15.215, de 12-5-93 no reco

14.822, de 23-6-93 no reco no 16.274, de 9-12-93 no reco no 17.403
e de 2-3-94 no reco no 17.660.

É esta jurisprudência que aqui se seguirá, por se entender que
ela faz correcta interpretação das referidas disposições legais per-
tinentes e porque a recorrente não aduz qualquer argumento novo,
praticamente se limitando a invocar e repetir a orientação adoptada
pela Administração Fiscal.

5. A referida reforma legislativa, que já vem de 1986, foi assim
justificada no no 5 do relatório do DL no 177/86: “Também se julgou
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necessário alterar os artigos 167o e 193o do Código de Processo das
Contribuições e Impostos, que conferiam ao fisco, à Segurança Social
e a outros credores o privilégio processual — que se julga injusti-
ficado — de executar isoladamente bens da empresa, completamente
à margem do processo destinado à salvaguarda dos credores e à re-
cuperação da própria empresa”.

Assim, enquanto na sua primitiva redacção o corpo e o § 2o do
Arto 167o do CPCI dispunham que “a concordata e a declaração
de falência ou de insolvência do executado não impediam que se
instaurasse a execução fiscal nem suspendiam o seu andamento” e
que, “se os bens não pudessem ser apreendidos (na falência) por
já se encontrarem penhorados em execução fiscal, esta prosseguiria
revertendo para a massa falida o produto das sobras”, na redacção
introduzida pelo DL 177/86 a segunda destas normas foi eliminada
e a primeira foi substituída por esta outra: “Proferido o despacho
a que se refere o artigo 8o do processo especial de recuperação da
empresa e de protecção dos credores ou declarada a falência ou a
insolvência, não serão instaurados novos processos de execução fiscal
e serão sustados os que se encontrem pendentes”.

A partir de 1-7-91 o CPCI foi substituído pelo CPT, cujo arto 264o,
manifestamente inspirado nesta nova redacção do arto 167o do CPCI,
veio dispor no seu no 1: “Proferido o despacho judicial de admissão
no processo especial de recuperação da empresa e de protecção dos
credores ou declarada a falência ou a insolvência, serão sustados os
processos de execução fiscal que se encontrem pendentes e os novos,
após instauração”.

Finalmente o DL no 132/93-04-23 (cujo arto 1o aprovou o Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência)
deu nova redacção àquele arto 264o do CPT (para vigorar após o
decurso do prazo normal de vacatio legis), em virtude da qual o
seu no 1 passou a rezar assim: “Proferido o despacho judicial de
prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou declarada
a falência, serão sustados os processos de execução fiscal que se en-
contrem pendentes e todos os que de novo vierem a ser instaurados
contra a mesma empresa, logo após a instauração”.

Não pode, pois, duvidar-se desta reiterada vontade do legislador
de que as execuções fiscais pendentes sejam sustadas logo que de-
clarada a falência, a fim de, como se dispõe nos números seguintes
(2 a 5) desse arto 264o (considerando agora só a redacção vigente
desde 28-4-93), serem apensadas ao processo de falência, onde o Mo

Po reclamará o pagamento dos respectivos créditos.
6. A recorrente também parece aceitar esta solução mas só para

as execuções fiscais “onde não existia penhora feita”. Como a re-
corrente não entra em mais detalhe ou desenvolvimento, pareceria
lícito concluir desta sua posição que, para ter tal efeito de impedir
a sustação e apensação da execução fiscal, essa penhora teria de ser
anterior à sentença de declaração de falência. Não pode, no entanto,
presumir-se ser essa a sua tese, porquanto no caso sub judice a sentença
de declaração de falência precedeu de um dia a realização da penhora
nestes autos.

Temos, pois, de concluir que para a recorrente basta que essa pe-
nhora seja anterior ao trânsito em julgado daquela sentença ou mesmo
que apenas seja anterior à junção aos autos de execução fiscal de
notícia dela ou do pedido de sustação e remessa ao tribunal da falência.

Baseia a Fa Pa esta sua posição no disposto nos artos 300o, no 1,
do CPT e 1.205o, no 2, do CPC.
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Mas não tem razão, como se passa a demonstrar.
6.1. O no 1 do arto 300o do CPT, na redacção original, previa

efectivamente, de forma genérica, a impenhorabilidade e inapreen-
sibilidade de bens já penhorados em execução fiscal. Porém, tal pre-
ceito, que se insere na subsecção II (DA PENHORA) da secção VI,
(DA APREENSÃO DE BENS) do capítulo II do título V desse código,
deve ser interpretado de modo a compatibilizá-lo com o citado
arto 264o, que faz parte da secção I (DISPOSIÇÕES GERAIS) da-
quele capítulo II.

Ora face ao objectivo proclamado no referido no 5 do relatório
do DL no 177/76, a compatibilização dever fazer-se através de uma
interpretação restritiva da expressão “por qualquer tribunal” usada
nesse arto 300o. no 1, de modo a excluir dela o tribunal de falência
(neste sentido opinam Alfredo de Sousa e Silva Paixão, in Código
de Processo Tributário Comentado e Anotado, a págs. 498 e 572).

Aliás, qualquer dúvida que ainda restasse ter-se-ia dissipado com
a nova redacção dada a esse arto 300o, no 1, pelo citado DL no 132/93
e por força da qual àquela impenhorabilidade e inapreensibilidade
se abre, agora expressamente, excepção a favor do processo de fa-
lência. E esta nova redacção, em vigor desde 28-4-93, é de aplicação
imediata, mesmo nos processos pendentes, de harmonia com os prin-
cípios gerais de direito público adjectivo, como até resulta, a contrario
sensu, do disposto no arto 8o, no 3, desse DL no 132/93.

Acresce que o Acórdão do Tribunal Constitucional no 516/94, de
27 de Setembro, processo no 778/92, publicado in Diário da República,
II série, no 288, de 15-12-94, págs. 12.693 e segs., entendeu sofrer
de inconstitucionalidade por violação da garantia de propriedade pri-
vada, bem como do princípio constitucional da proporcionalidade ou
da proibição do excesso aflorado no no 2 do arto 18o da Constituição,
a norma desse no 1 do arto 300o do CPT que consagra a regra da
impenhorabilidade dos bens penhorados anteriormente em execuções
fiscais.

6.2. Quanto à parte final do no 2 do arto 1.205o do CPC, que
da avocação e apensação ao processo de falência excepciona as exe-
cuções em que haja penhora feita, deve essa norma, face ao acima
exposto, considerar-se tacitamente revogada.

Aliás, é de salientar que (embora se trate de uma alteração legal
que, por força dos artos 8o, no 3, e 9o do citado DL 132/93, não
é aplicável ao caso sub judice), esse arto 1.205o foi revogado pelo
dito arto 9o; e que o preceito homólogo do novo Cód. dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, os nos 1 e 3
do arto 175o, determina se requisitem, para apensação aos autos de
falência, todos os processos em que “se tenha efectuado qualquer
acto de apreensão ou detenção de bens do falido”, com excepção
apenas dos casos em que esta tenha sido decretada “por virtude de
infracção, quer de carácter criminal, quer de mera ordenação social”.

7. Pelo exposto nega-se provimento ao recurso.
Não são devidas custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Agostinho Castro Martins — Manuel
Fernando dos Santos Serra — Carlos Pereira Gouveia Horta do
Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

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

II — Não está nesta hipótese o caso em que a Fazenda Pública
afirma, para além do que consta do probatório da sen-
tença recorrida e com o sentido de demonstrar a existência
dos pressupostos de incidência do imposto de selo, que
as transferências conta a conta (caixa - conta de outrem)
provêm de reembolsos de empréstimos obtidos e con-
cedidos.

Recurso no 17.436 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Tomás Taveira — Projectos, Estudos Urbanos e Socioeconómicos,
SA e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I — O Exmo Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (7o Juízo), dizendo-se incon-
formado com a sentença, de 93.03.29, daquele tribunal que, em pro-
cesso de transgressão sob a forma ordinária, absolveu a arguida Tomás
Taveira — Projectos Estudos Urbanos e Socioeconómicos, S.A., por
ter julgado prescrito o procedimento judicial exercido nos autos e
não ser devido qualquer imposto de selo que tivesse por fonte tri-
butário os factos apurados, dela recorre directamente para este Su-
premo Tribunal, pedindo a sua revogação e a substituição por outra
que condene a arguida no pagamento do imposto de selo de
299.354$00.

II — Em síntese das razões com que ilustrou o seu inconformismo
contra o decidido, na parte recorrida, nas suas alegações, concluiu
assim o recorrente:

”a) — As transferências de dinheiro mencionadas no documento
de ”saída de caixa” de fls. 2, estão sujeitas a Imposto de Recibo,
a que se refere o arto 141o da T.G.I.S.

b) — Uma vez que, se trata de reembolsos de empréstimos obtidos
e concedidos e os mesmos não se enquadram na previsão do arto

120o A da mesma tabela.
c) — A falta de liquidação do selo de recibo, descrita no auto de

notícia e na acusação de fls. 8 tipifica a infracção p. e punida no
arto 236o do Reg. I. Selo a qual se encontra prescrita sem prejuízo
da arguida ser condenada no próprio processo pelo pagamento do
imposto devido conforme resulta do § 2o do arto 219o do mesmo
regulamento conjugado com o arto 104o do C.P.C.I. disposições estas
que foram violadas.

III — Em contra-alegações a recorrida defende o acerto da decisão
recorrida, argumentando não ser devido qualquer imposto de selo,

999

quer perante a hipótese admitida na sentença de os movimentos con-
tabilísticos serem o registo de pagamentos feitos por cheques quer,
mesmo, segundo a tese de contestação segundo a qual só haverá
lugar a imposto se tivesse havido - e isso nem sequer foi alegado
e provado pela acusação - se tivesse havido emissão de recibo.

IV — O Exmo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, cons-
tatando que a Fazenda Pública pretende a revogação do julgado com
base em factos, - os de que ”as transferências a que alude nas alegações
são reembolsos de empréstimos obtidos e concedidos”-, que não estão
incluídos entre os dados como provados na decisão recorrida, mas
antes aí se afirma sobre eles uma situação da dúvida, emitiu opinião
no sentido deste S.T.A. ser hierarquicamente incompetente para co-
nhecer do recurso.

V — Com os vistos dos Exmos Juízes Adjuntos cumpre decidir.
1 — A primeira tarefa que se nos depara pela frente reside pre-

cisamente em solver a questão prévia suscitada pelo Exmo Mago 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. b) do C.P.T.;
mas, cfr., no mesmo sentido os artos 45 do C.P.T., 288o, no1; al. a);
660o, no1, al. a); 713o no2 e 749o do C.P.Civil).

No arto 32o, no1, al. b) do ETAF atribuía-se a competência à Secção
do 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
disposições legais, e de cuja solução faça a recorrente defender o
remédio jurídico pedido para a decisão recorrida, passa por saber
se ele fez apelo, nessa sua causa de pedir, apenas a normas ou prin-
cípios jurídicos que tenham sido pretensamente sido violados na sua
determinação, interpretação ou aplicação, ou se, ou também, a con-
sideração de quaisquer factos materiais ou ocorrências da vida real
(fenómenos da natureza ou manifestações concretas da vida, normas
que do espírito ou da vontade), independentemente da sua pertinência,
merecimento ou acerto jurídicos para a solução do recurso, — o de-
terminante 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 resolva por uma nova contestação sobre se houve ofensa
duma disposição legal expressa que exija certa espécie de prova para
a existência do facto ou que a força de determinado meio de prova
(cfr. arto 722, no2 do C.P.C. - 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 caberá, já
não ao tribunal de revista (arto 21o, no4 do ETAF) mas ao tribunal
tributário d2 2a Instância, por força do disposto no arto 41o, no1,
al. a) do referido E.T.A.F..

A identificação do fundamentado recurso colhe-se nas 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 a censura da decisão recorrida e que expôs de-
senvolvidamente nas alegações.

2 — Ora, nestas, o recorrente apresentou-se a configurar a realidade
admitida, com dúvida, pela sentença recorrida, para inferir uma certa
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conclusão da qual fez advir a sua não inclusão em qualquer norma
de incidência da tributação em imposto de selo, — ou seja a de que
os documentos de caixa (saídas da caixa) representam, no concreto,
uma simples transferência de verbas de uma conta de arguida para
uma conta do sócio — por um outro diverso modo de expressão na
vida, representando-as como ”reembolsos de empréstimos obtidos e
concedidos” (al. b) das conclusões).

Segundo a recorrente por detrás da expressão formal formal tra-
duzida na elaboração de documentos de caixa (que funcionaram con-
tabilisticamente em relação a ele como notas de débito) estará es-
condida a concessão de reembolsos de empréstimos obtidos e con-
cedidos, assumindo o documento de caixa o papel contabilístico da
amortização desses pedidos de empréstimo. A recorrente apresenta-se
a defender uma solução de tributação, em contrário do que se pro-
nunciou na decisão recorrida, a partir da afirmação de outra fac-
tualidade não incluída no probatório da sentença sindicada como seu
pressuposto mas antes como excludente da solução ora defendida.

3 — Tanto basta para aferir que o recurso tem subjacente, como
primeira questão a decidir, uma questão probatória a solver com base
na utilização das regras legais de prova cuja competência escapa a
este tribunal e não tem, por isso, por exclusivo fundamento matéria
de direito.

Sendo assim, a competência cabe ao Tribunal tributário de 2a

Instância.
VI — Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Sec-

ção do Contencioso Tributário deste S.T.A. em julgá-lo hierarqui-
camente incompetente para conhecer do recurso por competente o
T.Tributário de 2a Instância, sendo certo que se pode exercer a fa-
culdade legal referida no arto 47o do C.P.T.

Sem custas pela recorrente por delas estar pessoalmente isento.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) — José Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Quotizações para o fundo de desemprego. ETAF. Liquidação.
Reclamação. Recurso hierárquico. Competência dos tribu-
nais tributários.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A partir do início da vigência do ETAF (1/1/85) aprovado
pelo Dec.lei 129/84, de 27/4, os Tribunais Tributários
de 1.a instância passaram a ter competência para co-
nhecer da impugnação da liquidação das quotizações pa-
ra o Fundo de Desemprego, quer se considerem impostos
ou receitas parafiscais (alín. a) do no 1 do art. 62o do
ETAF).
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II — A tal não obsta ter havido reclamação da liquidação
(art. 15o do Dec.lei 45 080 de 20/6/963) e recurso hie-
rárquico cuja decisão se limitou à função de ratificação
(confirmativa) do acto recorrido, não assumindo, por is-
so, autonomia, para efeitos de impugnação contenciosa.

Recurso n.o 17 919; Recorrente: Projuventude - Sociedade de Pro-
moção do Ensino Lda. Recorrido: Secretário de Estado de Segu-
rança Social; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Projuventude - Sociedade de promoção do Ensino Lda. pessoa co-
lectiva no 500 223 483 com sede na Rua Cidade de Nova Lisboa veio
interpôr recurso contencioso de anulação do despacho do Secretário
de Estado da Segurança Social de 15/11/93, com fundamento na vio-
lação do parágrafo único do art. 14o do Dec.lei 45 080 de 20 de Janeiro
de 1963 que não permite que as liquidações de quotizações para
o Fundo de desemprego ultrapassem os últimos cinco anos e do art. 4o

alín. j) daquele mesmo diploma que a isentaria do pagamento de
tais quotizações.

No seu “visto” inicial o Ex.mo Procurador Geral Adjunto, repre-
sentante do Ministério Público neste Tribunal suscitou a questão da
incompetência em razão da matéria nos seguintes termos:

“Nos termos da jurisprudência deste STA (cfr. Acórdãos de 7/11/90,
Rec. 12 522 in AP - DR, 1990, pág. 1199 e de 5/6/91, Rec. 4414), a
impugnação judicial dos actos de liquidação das quotizações para o
Fundo de Desemprego, como é o caso dos autos, só se pode fazer,
a partir da entrada em vigor do ETAF (1/1/85), mediante recurso para
os Tribunais Tributários de 1.a instância, ao abrigo do art. 62o no 1
alín. a) daquele diploma.

Essa jurisprudência, pela sua bondade, é de manter.
Como assim, e tendo em conta que as liquidações em causa se referem

ao ano de 1986, é este STA incompetente em razão da matéria - sendo-o
o Tribunal Tributário de 1a instância - para conhecer do recurso - o
que se excepciona”.

Notificada a recorrente para se pronunciar, querendo, quanto à
suscitada questão da incompetência, nada disse.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede de recurso contencioso, pode o Ministério Público suscitar,

logo no seu visto inicial, nos termos das disposições conjugadas dos
arts. 27o alín a), 54o e 42o da LPTA, quaisquer questões que obstem
ao conhecimento do objecto do recurso.

E porque a competência do Tribunal é questão de ordem pública,
em qualquer das suas espécies e o seu conhecimento procede o de
outra matéria, impõe-se, como tarefa prioritária, apreciação da sus-
citada questão da incompetência em razão da matéria, o que se faz
à luz do referido art. 54o da LPTA, já que, a proceder, obsta ao
conhecimento do objecto do recurso por parte deste STA:

Defende o Ex.mo Magistrado do Ministério Público que a impug-
nação judicial dos actos de liquidação das quotizações para o Fundo
de Desemprego, como é o caso dos autos, só se pode fazer, a partir
da entrada em vigor do ETAF, mediante recurso para os Tribunais
Tributários de 1.a instância, ao abrigo do art. 62o, no 1 alín. a) daquele
diploma e nos termos da jurisprudência deste STA.
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Vejamos, antes de mais, na parte que interessa o que resulta dos
autos:

- A recorrente foi notificada por ofício no 436/89 de 29/4/89 do
Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego para pagar a impor-
tância de 2.035.213$00 de quotizações e juros de mora a este Fundo
devidos, respeitantes ao período de Abril a Setembro de 1986.

- Na sequência, a recorrente reclamou contra a liquidação das quo-
tizações para o Presidente do Conselho Directivo do Centro Regional
de Segurança Social de Lisboa em 30/4/93.

- Reclamação que foi indeferida, conforme ofício no 66717 de
20/8/93.

- Contra este indeferimento em 22/9/93 a recorrente dirigiu recurso
hierárquico ao Secretário de Estado da Segurança Social que, por
seu turno, o indeferiu em 15/11/93.

- Contra este indeferimento a recorrente, uma vez notificada por
ofício 009158 de 3/12/93, vem com o presente recurso contencioso
apresentado em 31/1/94.

A questão que se coloca é, pois, a de saber se este Supremo Tribunal
é competente para conhecer do objecto do recurso.

Do articulado da petição do recurso, retira-se, que a pretexto da
reacção contra o despacho do Secretário de Estado da Segurança
Social o que a recorrente pretende impugnar é, afinal de contas,
a liquidação das quotizações, a sua legalidade pelo menos no que
concerne ao prazo para a liquidação.

Relativamente à qualificação das quotizações para o Fundo de De-
semprego nem sempre houve unanimidade tanto pela doutrina como
pela jurisprudência.

Quer como impostos directos ou indirectos quer como receitas pa-
rafiscais (Acórdão do STA de 7/11/90 - Rec. 12 522 e Ac. de
5/6/91 Rec. 4414) entende-se que se tratava de receitas que não eram
administradas pela Direcção Geral das Contribuições e Impostos nem
a sua liquidação era efectuada pelos seus serviços, pelo que os res-
pectivos actos de liquidação não podiam ser objecto de impugnação
judicial nos termos do CPCI perante os Tribunais Tributários, face
à inexistência de lei que tal determinasse.

Daí o entendimento jurisprudencial de que tinha de haver recla-
mação e recurso hierárquico para o Ministério respectivo, com vista
a provocar decisão da qual havia lugar a recurso contencioso para
a 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo, ao abrigo do art. 15o

da LOSTA.
Na verdade, dispõe o art. 14o do Dec.lei 45 080 que quando se

reconheça (. . .) que não foram pagas as quotizações devidas ao Fundo
de Desemprego, o Comissariado procederá à liquidação do montante
das quotizações em dívida e notificará a entidade responsável pelo
seu pagamento, nos termos do art. 6o para dentro do prazo de 10
dias pagar ou apresentar reclamação nos termos do art. 15o.

Segundo este normativo, sem prejuízo de quaisquer outros meios
de defesa que a lei lhe confira, poderia o infractor, notificado nos
termos do artigo anterior (art. 14o) apresentar a sua reclamação ao
Comissário de Desemprego (hoje, Centro Regional de Segurança So-
cial - cfr. arts. 3o e segs. do Dec.lei 40/86 de 4 de Março) que apreciará
e resolverá a reclamação.

Caso a reclamação fosse julgada improcedente, extrair-se-ia certidão
do respectivo processo com força executiva para efeitos de execução
fiscal (art. 17o do mesmo diploma).

1003

Como se vê, não dispunha este diploma, nem qualquer outro, no-
meadamente o Código de Processo das Contribuições e Impostos
que permitissem a impugnação judicial contra a liquidação das
quotizações.

Daí o entendimento jurisprudencial radicado na necessidade de
recurso para o respectivo Ministério, sempre precedido da aludida
reclamação a que se refere o supracitado art. 15o, a fim de abrir
a via contenciosa aos interessados, mediante o accionamento do
art. 15o da Lei Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo
(LOSTA).

Sucede que o ETAF, aprovado pelo Dec.lei 129/84 de 27/4, entrado
em vigor em 1/1/85 (cfr. seu art. 122o e art. 59o do Dec.lei 374/84
de 29/11), veio atribuir, através do art. 62o, no 1 alín. a), a competência
aos Tribunais Tributários de 1a instância para conhecer dos recursos
de actos de liquidação de receitas tributárias, estaduais, regionais,
locais e parafiscais.

A liquidação das quotizações que ora nos ocupa, respeitantes ao
período de Abril a Setembro de 1986, ocorreu em 1989, portanto
já na vigência do ETAF há muito iniciada.

Após a notificação da liquidação a que se reporta o mencionado
art. 1 do Dec.lei 45 080, a ora recorrente dispunha, seguramente,
do meio da impugnação judicial perante os Tribunais Tributários de
1a instância.

Preferiu, no entanto, usar o meio tradicional do recurso hierárquico
perante o membro do Governo que, como se deixou entender é um
meio desnecessário à via contenciosa, já que o ETAF lhe conferia
os indispensáveis instrumentos legais para reagir contra a liquidação.

Aqui chegados, parece impor-se uma tomada de posição sobre a
extensão e definição dos poderes de cognição da entidade competente
para a liquidação das quotizações e bem assim dos poderes de decisão
da entidade que superiormente decidiu o recurso hierárquico o que
tudo se prende e tem a ver com a natureza da decisão de negação
de provimento daquele recurso hierárquico e consequentemente sobre
a classificação do objecto do presente recurso contencioso.

Como vimos, a lei confere (conferia) uma competência própria
à entidade que procedeu à liquidação, a quem estava reservada tal
tarefa sem que se descortine, no quadro legal constituído, que aquela
competência pudesse ser desempenhada por qualquer outra entidade
que não aquela.

Dir-se-ia tratar-se - no dizer do Prof. Freitas do Amaral in Conceito
e Natureza do Recurso Hierárquico vol. I pág. 275 e segs. de com-
petência reservada em que “a lei confere aos actos do subalterno carácter
definitivo e, em consequência disso permite que deles seja imediatamente
interposto recurso contencioso”.

Nestes casos, “o superior hierárquico continua investido, na sua qua-
lidade de superior (. . .) mas a sua confirmação dos actos do subalterno
já não é exigida (. . .) como pressuposto da impugnação contenciosa”.

Trata-se de um simples recurso hierárquico facultativo que não
tem efeito devolutivo pois os actos praticados no exercício de com-
petência reservada são definitivos, o que reconduz o recurso ao tipo
dos recursos de revisão,

Opõe-se, assim, ao recurso de reexame, recurso hierárquico ne-
cessário e que supõe a competência do subalterno para a prática
de actos não definitivos.

No recurso de revisão “não faria sentido que a autoridade “ad quem”
pudesse reexaminá-lo, apreciar a questão subjacente em todos os seus
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aspectos e substituir o acto recorrido por outro diferente participando
assim no desempenho de uma competência dispositiva que a lei quis
propositadamente reservar ao subalterno”.

Transpondo estes ensinamentos para o caso dos autos, temos que,
privado de competência dispositiva, o autor do despacho recorrido
(Secretário de Estado), competindo-lhe apenas o poder de revogação
e não também o poder de reforma ou conversão, limitou-se a de-
sempenhar uma simples função de controle, um papel passivo de
censor (cfr. obra citada, pág. 247).

A titularidade originária da competência dispositiva está, pois, na
entidade que procedeu à liquidação.

Daqui resulta que o que parece estar em causa no presente recurso
é o ataque à liquidação das quotizações que se oculta sob o despacho
do Secretário de Estado da Segurança Social que se limitou a exercer
uma função de ratificação (confirmativa) como suposta condição de
definitividade do acto de liquidação e decisão da reclamação, ao tempo
em que foi efectuada.

Situação esta que encontra similitude com o que sucedia com o
regime estabelecido no art. 80o parágrafo único do CPCI (cfr. anotação
em rodapé: obra citada pág. 275).

Quer isto dizer que é idêntica ao caso da resolução do Chefe da
Repartição de finanças tomada no seio da reclamação ordinária, em
que aquela só se tornava definitiva depois de confirmada pelo director
de finanças, com a agravante de este poder modificar ou revogar
aquela decisão, poderes estes que se inserem no tipo de reexame
do acto recorrido (cfr. art. 174o, no 1 do Código de Procedimento
Administrativo).

Ora, como se viu, a entidade que decidiu o recurso hierárquico
não tinha competência para modificar mas tão só para revogar o
acto hierarquicamente recorrido.

Isto reconduz-nos igualmente ao entendimento de que a situação
não se altera, no caso vertente, à luz das disposições do Código de
Processo Tributário que dispõem sobre o recurso hierárquico nomea-
damente as dos arts. 100o e 95o.

Apesar do efeito devolutivo que, como é sabido implica que o
órgão competente para conhecer do recurso hierárquico pode con-
firmar, modificar ou substituir o acto recorrido.

A verdade, porém, é que das disposições conjugadas dos arts. 100o,
95o, no 2 do art. 92o e no 2 alín a) do art. 118o do Código de Processo
Tributário, parece decorrer o entendimento de que, não obstante
o efeito devolutivo do recurso hierárquico facultativo, a decisão to-
mada pelo superior hierárquico se confunde com o objecto da im-
pugnação judicial.

Com efeito, preceitua o no 2 do art. 100o que a decisão sobre
o recurso hierárquico é passível de recurso contencioso, salvo se de
tal decisão já tiver sido deduzida impugnação judicial.

Mais explícita parece ser a ressalva do no 2 do art. 100o da qual
se extrai que a possibilidade de recurso contencioso é afastada se
já estiver pendente impugnação judicial com o mesmo objecto.

A expressão mesmo objecto (ora sublinhada), que se identifica com
a decisão (também acima sublinhada) do recurso hierárquico parece
inculcar a ideia de que o legislador através destes normativos, assumiu
o sistema de revisão, a que não obsta o chamado efeito devolutivo.

Nos casos de competência reservada ou exclusiva, como sucede
no caso vertente, os poderes de cognição do superior hierárquico
limitam-se a confirmar o acto.
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É também o que decorre do no 1 do art. 174o do Código de Proc.
Administrativo que parece admitir o recurso de revisão nos casos
em que o autor do acto recorrido, o subalterno, disponha de com-
petência exclusiva como é o caso dos autos.

Embora preveja também o reexame nos restantes casos de com-
petência não exclusiva, podendo o superior hierárquico modificar ou
substituir o acto recorrido.

No recurso de revisão o órgão “ad quem” dispõe apenas de poderes
de decisão, de uma competência revogatória simples: não pode subs-
tituir o acto recorrido por outro e não pode praticar nenhum acto
primário sobre a matéria em causa.

Não pode, consequentemente, absorver ou incorporar na decisão
do recurso o acto do subalterno porque isso seria assumir para si
a responsabilidade dos efeitos jurídicos.

No recurso de revisão o acto primário tem de ser um acto do
subalterno.

Ao contrário do que sucede no caso do reexame, nos casos de
revisão, o provimento cifra-se numa revogação e a negação do pro-
vimento numa confirmação do acto recorrido.

No recurso de revisão o superior hierárquico limitou-se a fiscalizar
os actos do subalterno não lhe sendo permitido intervir na elaboração
efectiva da regulamentação material das questões incluídas na esfera
de competência do subalterno (cfr. Prof. Freitas do Amaral, ob. cit.
págs. 245 a 247).

No caso dos autos, embora tenha havido recurso hierárquico e
haja decisão de indeferimento, tudo aponta no sentido de que o objecto
da impugnação judicial não é o indeferimento da reclamação graciosa
mas sim o acto tributário (neste sentido Alfredo J. de Sousa e Silva
Paixão in Código de Processo Tributário comentado e anotado, 2a

edição pág. 235 em anotação ao art. 118o).
Em suma, o que se discute nos autos é, pois, o acto de liquidação

das quotizações para o Fundo de Desemprego e não o acto decisório
do Secretário de Estado da Segurança Social proferido em sede do
recurso hierárquico uma vez que sendo de revisão não assume, no
caso vertente, autonomia relativamente à liquidação.

Competentes em razão da matéria para o conhecimento de tais
actos de liquidação são, como se disse e decorre do disposto no art. 62o,
no 1 alín. a) do ETAF, o Tribunal Tributário de 1a instância (cfr.
Acórdão do STA já citado de 7/11/90 - Rec. 12 522).

Territorialmente competente será o Tribunal Tributário da área
da sede da autoridade que praticou o acto de liquidação como dispõe
o art. 63o do mesmo diploma ou, nos termos do art 39o do CPT.

No caso dos autos, sem esquecer a entidade que procedeu à li-
quidação, e caso seja de qualificar tais quotizações quer como impostos
quer como receitas parafiscais (cfr. o já referido Acórdão do STA
de 7/11/90 - Rec. 12 522), e considerando que o domicílio ou sede
da contribuinte, ora recorrente, se situa em Lisboa, o resultado é
o mesmo, em conformidade com o disposto nos nos. 2 e 3 do Código
de Processo Tributário, isto é, o Tribunal Tributário territorialmente
competente será o de Lisboa.

Embora com fundamentos diferentes, logra procedência a questão
prévia da incompetência suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Minis-
tério Público.

Termos em que se acorda em declarar este STA incompetente
em razão da matéria, sendo competente o Tribunal Tributário de
1a instância de Lisboa (art. 47o, no 3 do CPT).
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Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e procuradoria,
respectivamente em 30.000$00 e 12.000$00.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando Santos Ser-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Tribunal hie-
rarquicamente competente.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de sentença de 1a Instância, o recorrente afirma
nas conclusões das alegações que pretende que o Tribunal
Tributário de 2a Instância proceda à censura da matéria
de facto dada como provada pela 1a instância, embora não
concretize os factos que pretende sejam dados como pro-
vados ou alterados, de concluir é que o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, pelo que o tribunal hie-
rarquicamente competente é o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Recurso n.o 18 131. Recorrente: Alice Marques dos Santos; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Jesus Costa.

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

I

Alice Marques dos Santos, nos autos devidamente identificada, in-
terpôs o presente recurso da sentença de 21.5.1992, a fls. 43 e segs.,
do senhor Juiz do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto que julgou improcedente a impugnação que a recorrente
deduzira contra a liquidação de Contribuição Predial relativa aos anos
de 1985, 1986, 1987 e 1988, com referência à fracção autónoma do
prédio urbano inscrito na matriz urbana da freguesia da Senhora
da Hora sob o arto 3230/R, efectuada pela 1a Repartição de Finanças
de Matosinhos, no montante global de 71 659$00.

A recorrente alegara na impugnação, em resumo, que não é pro-
prietária nem possui a dita fracção, mas sim a Cooperativa de Ha-
bitação e Construção Económica Aldeia Nova, CRL, que a dita coo-
perativa goza de isenção de contribuição predial, por força da lei.

A sentença considerou, também em resumo, que a impugnante
era a possuidora da fracção, ainda que em nome da cooperativa,
e que era ela que percebia as utilidades decorrentes do seu uso e
fruição, que a contribuição predial incide sobre quem detém a posse
efectiva, de harmonia com o preceituado no arto 6o do Código da
Contribuição Predial, e ainda que a isenção de contribuição predial
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a que alude a impugnante não decorre automaticamente da lei, exi-
gindo-se que a isenção seja requerida, nos termos do arto 23o do
Código da Contribuição Predial, o que não se verificou.

A recorrente discorda deste entendimento e formulou conclusões
nos precisos termos seguintes:

”1a - A contribuição Predial é um imposto que é devido, em primeira
linha, pelo proprietário de bem imóvel, pelo seu dono e possuidor
da Fracção Autónoma, a Cooperativa Aldeia Nova, CRL, e não a
ora Alegante, havendo assim em relação a ela erro de tributação,
sem qualquer fundamento fático-jurídico ou legal (artos 5o § 5 e 6o,
155o; 25o e 35o do C.C.P. e Circular DGCI no 9/82; e arto 1.268o

Cód. Civil);
2a - A isenção de Contribuição Predial, sub judice, legítima, legal

e fiscalmente requerida pela Cooperativa de Habitação e Construção
Económica Aldeia Nova, C.R.L., no seu devido tempo, e com base
em legislação especial então vigente, é automática, de deferimento
automático, e oficioso, pelo simples facto da sua petição e reque-
rimento, e nos termos da lei vigente, tal isenção, transmite-se au-
tomaticamente, ipso facto, também ao possuidor, dono ou utente de
facto, mesmo sem justo título ou ao novo proprietário de tal imóvel,
fracção autónoma, aludida (arto 12o, no 1, d) e segts do DL 737-A/74;
arto 3; 5o e 8o do DL no 456/80; DL no 218/82, seus artºs 1o, 2o

e 26o, arto 25o; 35o do C.C.P.; Circular DGCI no 9/82 e arto 3o do
DL no 442-C/88, e arto 1 do C.C.Autárquica) que, como alegado,
até ao ano de 1995, inclusive, está em absoluto isenta do pagamento
da contribuição predial e mormente da impugnada (Ac. T. Pleno,
de 9.07.80, AD 228, Pág. 1461; arto 2o, no 3 do C.S.I.S.D/DL
no 119-C/83, de 28.2, e arto 183o do C. Cont. Pred.);

3a - Verifica-se que a 1a instância cometeu manifesta violação da
lei substantiva e erro de interpretação e de aplicação das normas,
aludidas, aplicáveis, tendo assim a 2a instância o poder-dever jurídico
de fazer séria censura da prova produzida, em favor da ora Alegante
(artos 668o, 1, c); 753o, nos 1 e 2 e 722o, no 2, do C.P.Civil), pelo
que se está assim perante concreta ilegalidade e errado apuramento
da situação tributária da alegante, não havendo legal ou real fun-
damento, de direito ou de facto, para tal incidência, tributação e
liquidação da contribuição predial impugnada; e

4a No mínimo, e a não concluir-se assim, como anteriormente,
pelo não fundamento e ilegalidade de tal tributação, tem de concluir-se
que a isenção da contribuição predial e conceda à aludida Cooperativa
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 e citados e aplicáveis”.

Sem contra-alegações subiram os autos ao Tribunal Tributário de
2a Instância que, por acórdão de fls. 65 e segs., se declarou incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por en-
tender que em causa está apenas matéria de direito, e declarou com-
petente para tal este STA, onde os autos deram entrada em 27.4.1994
- cfr. fls. 79.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po neste STA emitiu o parecer de
que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, porquanto
a recorrente, na conclusão 3a das suas alegações, explicitamente pede
que o tribunal proceda a uma censura séria à prova produzida, pelo
que o tribunal hierarquicamente competente para conhecer do recurso
é o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre o dito
parecer, apenas o fez a Fazenda Pública, sustentando que, embora
a recorrente tenha afirmado pretender que o recurso abrangesse ma-
téria de facto, não adianta qual essa matéria de facto nem os efeitos
que daí pretende retirar, pelo que o recurso não versa matéria de
facto.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.

II

Flui do exposto que a questão a decidir é a de saber se a liquidação
impugnada foi legal, discutindo-se se se verifica ou não isenção legal
a favor da ora recorrente.

Antes, porém, importa apreciar a questão prévia do âmbito do
recurso, pois do seu conhecimento depende a competência deste STA.

Na verdade, se o recurso tiver por objecto também matéria de
facto, então o tribunal hierarquicamente competente é o Tribunal
Tributário de 2a Instância, de harmonia com as disposições conjugadas
dos artos 32o, no 1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a), ambos do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pelo DL
no 129/84, de 27 de Abril.

III

Ora, pode já adiantar-se que o Ex.mo Magistrado do MoPo tem
razão.

Na verdade, na conclusão 3a das suas alegações, a recorrente afirma
expressamente que pretende que a 2a Instância proceda a uma ”séria
censura da prova produzida, em favor da ora Alegante”.

Significa isso que a recorrente discorda da matéria de facto fixada
pela 1a instância e pretende que a 2a instância dê como provados
factos que lhe sejam favoráveis.

É certo que não concretiza quais os factos que pretende que o
tribunal ad quem dê como provados nem explicita os efeitos jurídicos
que deles pretende extrair.

Só que essas circunstâncias são absolutamente irrelevantes para
o efeito da determinação do tribunal hierarquicamente competente.
Para esse efeito basta que o recorrente apresente discordância em
relação à matéria de facto apurada na 1a instância. A circunstância
de a recorrente não concretizar os factos sobre que pretende que
a 2a instância exerça os seus poderes de censura e não explicitar
os efeitos jurídicos que daí pretende extrair poderá ter reflexo no
êxito do recurso. Mas tais juízos só podem ser produzidos pelo tribunal
hierarquicamente competente. E não se está sequer a afirmar que
isso se verifique necessariamente. Pode até acontecer que o tribunal
de 2a instância entenda dever e poder alargar ou alterar a matéria
de facto fixada na 1a instância não obstante a circunstância de a
recorrente não concretizar quais as divergências em relação à matéria
de facto dada como provada na 1a instância.

De concluir é, pois, que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito.

Nestes termos, e tendo ainda presente o no 3 do arto 47o do Código
de Processo Tributário, acorda-se em declarar esta Secção do Con-
tencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia, para co-
nhecer do recurso e declarar competente para tal o Tribunal Tributário
de 2a Instância.
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Custas pela recorrente, com 15 000$00 de taxa de justiça e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Sentença. Omissão de pronúncia. Questão judicial. Tribunal
de revista. Fundamentos do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só existe nulidade por omissão de pronúncia quando o
Tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões de que
devesse conhecer (art. 668o, no1 al. d) C.P.Civil).

II — Para se corporizar uma questão torna-se necessário haver
a formulação do pedido de qualquer remédio jurídico,
atinente a matéria de facto ou de direito sobre uma con-
creta situação de facto ou jurídica sobre que existem di-
vergências, com base em alegadas razões de facto ou
de direito (causa de pedir).

III — As questões de que o tribunal de recurso tem de conhecer
são apenas aquelas que lhe forem colocadas nas alegações
e suas conclusões.

IV — Não pode validamente colocar-se ao tribunal de recurso
questão atinente à decisão recorrida em requerimento em
que se peça o esclarecimento do acórdão proferido sobre
aquela decisão.

V — O Tribunal de revista apenas conhece de matéria de
direito.

Recurso n.o 18.137, em que é Recorrente: Manuel José Correia Moniz;
Recorrido: a Fazenda Pública; Relator o Exmo Conso Dr. Benjamim
Rodrigues.

Acordam, em conferência, neste Supremo Tribunal Administrativo:

I- Manuel José Correia Moniz, advogado, com escritório na R.
D. Francisco Manuel de Melo, 23, 1o Lisboa, dizendo-se inconformado
com o Acórdão, de 31/3/92, do Tribunal Tributário de 2a Instância
que lhe negou provimento ao recurso que interpusera da sentença
proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Évora, dele
recorre para este Supremo Tribunal, condensando nas seguintes pro-
posições conclusivas as razões expendidas nas suas alegações para
peticionar a revogação da decisão recorrida:

1. O douto Tribunal a quo não se pronunciou sobre questão fun-
damental, havendo omissão de pronúncia;

2. A compra e venda foi formalizada por escritura pública;



1010

3. A escritura notarial é um documento autêntico que faz prova
plena também em relação aos factos nela atestados;

4. O valor da escritura só pode ser posto em dúvida através de
incidente de falsidade;

5. A Fazenda Nacional nunca pôs em dúvida o valor da escritura
notarial, nem tomou a iniciativa de qualquer incidente de falsidade
para prova contrária nomeadamente de qualquer simulação;

6. O recorrente alegou haver falta de fundamento sério para qual-
quer impugnado por parte da Fazenda Nacional;

7. Fundamentou a sua posição em meras convicções;
8. As convicções não constituem meio de prova e muito menos

contra documentos autênticos.
9. A matéria era do conhecimento oficioso;
10. O valor da escritura notarial não foi objecto de apreciação

quando o devia ter sido;
11. Nada consta nesse sentido na sentença recorrida;
12. Não havia lugar a qualquer rectificação do valor da sisa;
13. O valor da venda foi o real e o que constou da escritura notarial;
14. Na transacção e no preço foram tidos em conta condicionalismos

que a Fazenda Nacional ignorou, considerando o seu valor como
se o imóvel estivesse devoluto sem usufruto e fosse transaccionado
na sua globalidade;

15. Deve-se revogar a sentença recorrida;
16. Violaram-se os arts. 659o, 156o, no1 e 158o do CPC e ainda
17. Violou-se o art. 668o, no1, al. d) do CPC.
II- Em contra-alegações a Fazenda Pública bate-se pela confirmação

do julgado, pretextando que o recorrente nunca suscitara a questão
do valor jurídico do documento (escritura pública) donde pudesse
ter havido omissão da respectiva pronúncia por banda do acórdão
recorrido e que, no fundo, o que ele pretende é recorrer, sem que
agora o possa fazer, da matéria de facto dada como provada pelo
T. Tributário de 2a Instância.

III- O Exmo Mag. do MoPo, junto deste tribunal, olhando a questão
pelo mesmo prisma da Fazenda Pública, pronunciou-se no seu parecer
pelo não provimento do recurso.

IV- Com os vistos dos Exmos Juízes Adjuntos cabe decidir.
1- A primeira questão a enfrentar é a que se prende com a nulidade

por omissão de pronúncia que vem imputada ao acórdão recorrido
por a sua eventual procedência afectar irremediavelmente a sua sub-
sistência e da definição da relação jurídica controvertida por ele ope-
rada, implicando a volta aos autos à 2a Instância.

Diz, em síntese, o recorrente que o acórdão do Tribunal de 2a

Instância não se pronunciou sobre o valor probatório do documento
autêntico constituído pela escritura pública pela qual adquiriu o imóvel
avaliado, sendo que existe ofensa das disposições legais que esta-
belecem aquele valor (arts. 3689o e 371o do C. Civil) e que impedem
até a sua substituição por outro meio de prova ou por documento
que não seja de força probatória superior (art. 364o, no2 do C. Civil).

2- É verdade que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre
o valor probatório legal da escritura pública através da qual o re-
corrente adquiriu o imóvel avaliado.

3- Mas estaria obrigado a fazê-lo? Salvo as questões de conhe-
cimento oficioso, atinentes a matéria indisponível, os tribunais, - e
também os de recurso -, apenas podem conhecer daquelas que as
partes submetem ao seu conhecimento (arts. 660o e 664o da CPCivil).
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4- É corolário do princípio processual do pedido. Ao exercer o
direito de recurso de certa decisão judicial (tal é o seu objecto ime-
diato) com o propósito de conseguir a sua anulação ou a alteração
da definição da relação jurídica material por ela feita (tal é a essência
do direito de recurso), a parte tem de alegar os respectivos funda-
mentos ou seja as causas de pedir, de facto ou de direito, com base
nas gerais pede aquela anulação da alteração. Esses fundamentos
ou causas de pedir são expostos nas alegações e têm de ser sintetizados
por razões de clareza de percepção e intuição em conclusões (cfr.
art. 690o no1 e, entre outros, o Ac. do S.T.A., de 13/2/90, in BMJ
394-502). As causas de pedir têm, assim, a função instrumental de
justificar o remédio jurídico que se pede para certa questão, não
se identificando, portanto, com a própria questão concreta. Por isso
importa fazer aqui uma especificação não pode confundir-se questão
de que o Tribunal deva conhecer com fundamentação ou adução
de argumentos de facto da de direito que, como premissas, - maior
ou menor -, do raciocínio judiciário, são chamados à colocação pre-
cisamente para justificar a solidez lógico-cognitiva da solução dada
à questão.

5- Questão é sempre uma controvérsia sobre certa situação, uma
contenda, autónoma, embora possa ser prévia ou prejudicial de uma
outra. Como judicial e não só académica da virtual, a questão há-de
corporizar-se no pedido de qualquer remédio jurídico, atinente a ma-
téria de facto ou de direito, sobre uma concreta situação de facto
ou jurídica sobre que existem divergências (entre as partes; entre
as partes e o Tribunal).

6- Diferentemente, a argumentação são as razões de raciocínio,
fundadas na percepção dos factos ou na consideração de valores,
entre eles os jurídicos, pelas quais se conclui por uma certa solução
para a questão proposta. É claro que o fundamento de facto ou jurídico
de uma decisão anterior (a recorrida) pode passar a ser uma questão
a decidir em outra decisão posterior (a de recurso)-, visando-se com
isso a alteração da decisão pela alteração do seu necessário pres-
suposto-, se sobre a consideração, validade ou veracidade daquele
fundamento o recorrente tiver aberto, nas alegações de recurso, uma
controvérsia, uma contenda (autónoma) para a qual peça o respectivo
remédio jurídico: a fixação de certo facto ou exclusão dele, a aplicação
de certo sentido da lei.

7- Ainda neste campo da fundamentação, importa notar que a fun-
damentação jurídica é matéria de auto-avaliação do tribunal que de-
verá expender pelo menos a suficiente por justificar a decisão e ele
só tem relevo sobre o acerto do mérito do julgamento, nunca podendo
determinar uma nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

8- Será que o recorrente suscitou então perante o tribunal de 2a

Instância qualquer controvérsia com o Tribunal inferior sobre o valor
jurídico da escritura pública, decorrente deste haver tomado qualquer
decisão em sede de facto (juízo probatório) ou de direito com pretensa
violação do valor legal probatório dos documentos autênticos e, no-
meadamente, a escritura pública? É seguro que o fez no seu reque-
rimento de fls. 67 em que, sob invocação dos arts. 666o, no2 e 669o,
al. a) do C.P.C., entendeu que o tribunal recorrido deveria esclarecer
a ambiguidade ou obscuridade de não haver tratado a matéria no
seu acórdão, mas essa pretensão não foi acolhida por se haver decidido
que nada havia a esclarecer, pois o recorrente nem sequer alegara
antes essa questão, e mesmo que o tivesse feito, a falta de pronúncia
do tribunal de 2a instância apenas determinaria a corresponde nulidade
e não uma obscuridade da ambiguidade.
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9- Não pode agora relevar-se autonomamente a invocação da ques-
tão do valor do documento nessa altura, na medida em que ficaria
fora do objecto do recurso que é, por essência, um reexame da questão
sujeita ao conhecimento do tribunal inferior, não podendo o tribunal
superior conhecer de questões novas, salvo se estas forem de co-
nhecimento oficioso. Sendo assim, a indagação sobre se a referida
questão foi suscitada tem de situar-se dentro dos limites postos ao
conhecimento da decisão recorrida. Ora estes limites são os que são
apontados pelas conclusões das alegações de recurso. São elas que
delimitam o objecto do recurso, ou sejam as questões concretas sobre
que se pede um reexame ao tribunal superior (cfr., entre outros, Acs.
do S.T.J. de 31/1/91, in B.M.J. 403-382 e 20/1/94, Col. STJ 1994, I,
56).

10- Temos, portanto, de indagar se nas conclusões das alegações
do recurso interposto para o da 2a Instância, o recorrente levanta
alguma demanda ou controvérsia com o tribunal recorrido sobre qual
deva ser o valor jurídico probatório a atribuir à concreta escritura
pública e decorrentemente qualquer controvérsia sobre o acerto ju-
rídico do juízo probatório (de fixação do facto pertinente) dele ex-
traente, elaborado pelo juiz e cuja reparação se peça ao tribunal ”ad
quem”, em vista da prova das causas de pedir alegados perante o
tribunal ”a quo” (não se tendo agora de encarar se de forma legalmente
procedente ou não).

11- Transcorridas minuciosamente as referidas conclusões das ale-
gações de recurso, constantes dos autos de fls. 42 v. a 43v. (nos 1
a 18) não se vê nelas suscitada de forma autónoma, a título principal
ou secundário ou a título prévio ou prejudicial, qualquer controvérsia
com o tribunal de 1a instância sobre qual deva ser o valor jurídico
probatório a atribuir à concreta escritura pública e sobre qualquer
deva ser o facto que deva considerar-se pertinentemente provado
cuja reparação se peça ao tribunal superior tendo em vista a alteração
da decisão pronunciada pelo tribunal recorrido sobre a questão da
validade da avaliação e da liquidação adicional com base nos fun-
damentos (causas de pedir) invocadas.

12- Nas conclusões, o que o recorrente faz é aduzir toda uma série
de argumentos ou razões (é diferente de questões), entre as quais
figura a asserção de que ”o valor da venda foi o real e o que constou
da escritura notarial” (no 13), tendentes a demonstrar que o preço
declarado fora o facto real e não teriam fundamento as suspeitas
da administração para determinar a avaliação, pelo que se imporia
ao tribunal ”ad quem”, em novo juízo probatório, a aceitação dos
factos alegados para procedência da impugnação, mas sem que suscite
qualquer controvérsia com o tribunal recorrido sobre o juízo pro-
batório por ele efectuado, nomeadamente, por ofensivo de disposições
legais, como as agora precisadas, relativas à prova dos factos.

13- Em ponto algum das conclusões, o recorrente sustenta que
o senhor juiz recorrido, em vez de nada ter decidido ou decidido
mal quanto ao preço real por que fora vendido o prédio, devesse
ter julgado provado que esse preço era o declarado na escritura pública
e tal por via da força probatória legal do documento.

Não houve, assim, a colocação ao tribunal de 2a instância de qual-
quer questão concreta atinente ao valor probatório legal da escritura
pública ou sobre qualquer erro de julgamento da matéria de facto
decorrente da força probatória desse concreto documento, que o tri-
bunal de recurso tivesse de apreciar sob pena de omissão de pronúncia
e consequente nulidade do acórdão.
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Consequentemente, vai desatendida a arguição de nulidade do acór-
dão recorrido.

14- Mas as conclusões das alegações não se quedam pela pretensão
de anulação do acórdão. Sob os nos 12 a 15, a recorrente faz afirmações
visando que este Supremo Tribunal refaça o juízo probatório feito
pela instância recorrida quanto à existência de certos factos materiais
que reputa decisivos para a solução do pleito, ou seja o de saber
qual foi, à face das provas produzidas, o preço da transacção do
imóvel e quais foram as circunstâncias em que esta ocorreu e se
perante tudo haveria ou não lugar para qualquer rectificação da sisa.

Todavia, este Supremo Tribunal, como tribunal de revista que é
no caso, face ao disposto no art. 21o, no4 do ETAF, não pode conhecer
da matéria de facto e o erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos de disposição legal que exija certa espécie de prova para
a existência do facto ou que fixe a força probatória de determinado
meio de prova (art. 722o, no2 do C.P.Civil), integra-se no conhecimento
da matéria de facto.

15- O recorrente não assaca ao probatório fixado pela 2a instância
qualquer desrespeito a qualquer das normas integrantes da referida
ressalva e atributivas de competência em matéria de facto a este Su-
premo Tribunal.

Não diz o recorrente que os concretos factos fixados no acórdão
recorrido ofendam qualquer disposição expressa da lei que exija certa
espécie de prova para a existência do facto dado como provado ou
que fixe a força probatória de determinado meio de prova com que
o facto assente no probatório é um novo julgamento de facto que
abranja outros factos porventura diversos dos fixados no acórdão re-
corrido, em cuja fixação se tenham em conta as regras probatórias
que defende para o caso dos documentos como a escritura pública.

Esta pretensão do recorrente não pode ser fundamento deste re-
curso de revista, face ao disposto nos arts. 721o, nos 1 e 2 e 722o,
no 2 do C.P.Civil.

Consequentemente, o recurso não pode proceder pelo que se man-
tém o acórdão recorrido.

V- Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso, confirmando o acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente, com procuradoria que se fixa em 70%.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Rela-
tor) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — José de Jesus
Costa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Segurança Social. Oposição. No-
tificação para contestar. Recurso de despacho interlocutório.
Regime de subida do recurso. Artos 292o e 293o do Código
de Processo Tributário.
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Doutrina que dimana da decisão:

Nos termos do disposto no arto 172 do Código de Processo
Tributário (CPT), aplicável por força do preceituado no
no 1 do arto 293o do mesmo diploma, os recursos de des-
pachos interlocutórios proferidos nos autos de oposição à
execução fiscal sobem a final e com efeito devolutivo.

Recurso n.o 18 217. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Egídio
Ferreira Guimarães; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Jesus Costa.

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

I - Nos autos de Oposição deduzidos por Egídio Ferreira Guimarães
à execução fiscal instaurada contra a sociedade comercial VIPIGI-
-CALÇADO, LIMITADA, por dívidas ao Centro Regional de Se-
gurança Social do Porto, o Digno agente do Ministério Público junto
do 5o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, tendo
sido notificado para contestar a oposição, interpôs o presente recurso
do despacho do senhor juiz de 9.11.1993, a fls. 59 e 60, que indeferiu
o requerimento do recorrente no sentido de que fosse notificado para
contestar a oposição o representante do Centro Regional de Segurança
Social do Porto.

O senhor Juiz considerou, no essencial, que no caso se verifica
a notificação da contestação e não uma citação e que não se aplica
o disposto no arto 69o, no 2, do Código de Processo Tributário, pois
que existe norma especial a assegurar a representação do Centro
Regional de Segurança Social: o arto 25o do DL no 411/91, de 17
de Setembro.

O recorrente discorda deste entendimento e conclui as suas ale-
gações do seguinte modo:

“1 - Em processo de oposição fiscal ou embargos de terceiro de-
duzidos contra o Centro Regional de Segurança Social, a notificação
a que se refere o arto 292o deve ser feita nos termos do disposto
no arto 69o, no 1 do C.P.T. e

2 - Não directamente ao Mo Po, já que este não é órgão daquele
instituto público;

3 - Trata-se, na verdade, de uma representação voluntária, a qual
apenas pode surgir no exercício de um mandato atribuído volunta-
riamente ao representante;

4 - Como bem resulta dos autos, ao Mo Po não foi solicitado, antes
da prolacção do despacho sob recurso, que assumisse o patrocínio
do Centro Regional de Segurança Social;

5 - Pelo que, e salvo o devido respeito, o M.mo Juiz, ao proferir
aquele despacho, violou a citada disposição legal - no 1 do arto 69o

do C.P.T.;
6 - Consequentemente, deve tal despacho ser revogado e ordenado

que seja substituído por outro em que o M.mo Juiz mande notificar
o Centro Regional de Segurança Social para contestar, assim se fa-
zendo justiça”.

Sem contra-alegações, subiram os autos a este STA.
Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - 1 - Flui do exposto que a questão a decidir é a de saber a

quem compete a representação do Centro Regional de Segurança
Social nos autos de oposição à execução fiscal instaurada para cobrança
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coerciva de dívidas ao mesmo Centro de Segurança Social: ao Mo Po

ou ao presidente do dito Centro.
Sustenta o despacho recorrido que a representação cabe ao Mo Po,

nos termos do disposto no arto 25o do DL no 411/91, de 17 de Setembro.
Alega o recorrente que essa representação compete ao presidente
do Centro, em face do disposto no arto 69o do Código de Processo
Tributário (CPT).

2 - Porém, surge uma questão prévia, cuja procedência obsta ao
conhecimento do recurso neste momento.

Na verdade, preceitua o arto 292o do CPT que, “Recebida a opo-
sição, será notificado o representante da Fazenda Pública para
contestar”.

E o no 1 do arto 293o do mesmo diploma dispõe que, “Cumprido
o disposto no artigo anterior, seguir-se-á o que para o processo de
impugnação se prescreve a seguir ao despacho liminar”.

Por sua vez, o arto 172o preceitua o seguinte:
“Os despachos proferidos nos processos de impugnação só poderão

ser impugnados no recurso interposto da decisão final”.
Resulta do exposto que o senhor Juiz não deveria ter ordenado

a subida imediata do recurso a este STA.
Refira-se que ao caso não tem aplicação o preceituado no arto 734o,

no 2, do Código de Processo Civil, ex vi do arto 169o do CPT, preceito
que manda subir imediatamente os agravos cuja retenção os torne
absolutamente inúteis: é que, por um lado, tal não vem invocado
e, por outro, não se vê sequer que tal pudesse verificar-se.

Por outro lado, visto que o recurso não sobe imediatamente, o
seu efeito não é suspensivo, em face do disposto no no 1 do arto 740o

do Código de Processo Civil e uma vez que não se verifica nenhuma
das hipóteses previstas no no 2 do mesmo artigo.

3 - O despacho que ordenou a subida imediata do recurso e lhe
fixou o efeito suspensivo - cfr. fls. 66 -, não vincula o tribunal superior,
nos termos do disposto no arto 687o, no 4, do Código de Processo
Civil, aplicável por força do arto 169o do CPT.

Nestes termos, acorda-se em alterar o regime do recurso, fixan-
do-se-lhe o efeito devolutivo e a sua subida a final, nos termos do
disposto no arto 172o do CPT, pelo que não se conhece do recurso
e se ordena a baixa do processo ao tribunal recorrido.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — José Jesus Costa — Francisco Ro-
drigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Fundamentos. Notificação de li-
quidação adicional. Carta registada com aviso à recepção.
Alteração do domícilio fiscal. Dever de actualizar.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Constitui fundamento de oposição à execução fiscal, en-
quadrável na al. b) do art. 286/1 do código de Processo
Tributário, a falta de notificação de liquidação adicional
do imposto profissional.

2 — Tem-se por regularmente efectuada a notificação por car-
ta registada com aviso de recepção, quando a mesma
tenha sido devolvida só porque o contribuinte alterara
o seu domicílio, sem que tenha, oportunamente, cumprido
o dever de o actualizar, nos termos da lei que introduziu
o número fiscal — art. 8o/2 do DL 463o/79, de 30.11
na redacção do DL 266/91, de 6.8.

Recurso no 18.445. Recorrente: Agostinho Ferreira Pinto Bandeira;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância do Porto que
lhe julgou improcedente a oposição que deduzira contra a execução
fiscal movida para cobrança de 77 945$00, acrescida de juros, relativa
a imposto profissional de 1986, veio o impugnante Agostinho Ferreira
Pinto Bandeira recorrer, concluindo a sustentar que, exigindo a lei
para a notificação ao contribuinte em caso de liquidação realizada
fora do prazo normal 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, a falta de as-
sinatura do referido aviso importa falta de notificação, não podendo
esta considerar-se efectuada para os efeitos a que se destina por força
do art. 254o/3 do CPC, por inaplicabilidade desta disposição.

A sentença recorrida, ao decidir a aplicabilidade da presunção juris
et de jure daquele artigo, teria violado o art. 13o, § 1o e 41o do
CIP e art. 13o do DL 271/76, de 25.3.

Contra-alegou a Fa Pa, invocando a falta de enquadramento da
pretensão nos fundamentos do art. 286o do CPT e sustentando que
as notificações aos contribuintes têm que ver em conta o DL 473/79,
de 30.11, que impõe que as alterações do domícilio fiscal sejam co-
municadas à Administração, sob pena de se presumir que a corres-
pondência enviada para a residência que consta do cadastro da DGCI
tenha sido recebida.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento,
porquanto a notificação, que a lei exige feita por carta registada com
aviso de recepção, foi remetida por carta sem aviso de recepção,
não recebida pelo Rte., não valendo argumentar-se com a presunção
da notificação, pois a isso obsta o art. 70o/2 do CPT, sendo que no
caso se não aplica o art. 254o/3 do CPC, porque este vale apenas
para mandatários, constituindo a falta de notificação fundamento de
oposição enquadrável na al. h) do art. 286o/1 do CPT.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1 — Por dívida de imposto profissional, no montante de 77 945$00,
relativo ao ano de 1986 foi instaurada execução fiscal contra o de-
vedor — o oponente;

2 — O oponente foi citado para pagamento em 14.5.93 e deduziu
oposição em 12.6.93;
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3 — O oponente havia dado como sendo seu domícilio a Rua Coe-
lho Neto 93 R/C, Porto e não comunicou a alteração do mesmo;

4 — A liquidação donde deriva a dívida exequenda foi comunicada
ao oponente para o domícilio anteriormente indicado, tendo a carta
sido devolvida por o mesmo não a ter reclamado.

Das questões controvertidas (admissibilidade da invocada falta de
notificação exigida na lei no fundamento da al. h) do no 1 do arto 286o

do CPT e verificação dessa falta, quer em face das formalidades que
a lei impõe para o acto, quer perante o incumprimento da obrigação
de participação da alteração do domícilio pelo interessado à Admi-
nistração Fiscal), logra a primeira prioridade de conhecimento.

Reconhecido nos autos que a dívida exequenda se reporta a uma
liquidação adicional do imposto profissional, porventura abrigada num
dos arts. 35o/§ único ou 36o do CIProfissional, a notificação será exi-
gível nos termos do art. 41o do mesmo diploma (o probatório da
sentença omite a referência, mas a sentença, na parte da fundamen-
tação, revela-a).

Assim sendo, a notificação torna-se acto complementar do acto
tributário, condicionante da sua obrigatoriedade, da sua eficácia em
face do contribuinte, da exigibilidade da obrigação gerada com o re-
ferido acto tributário, da produção das consequentes operações de
cobrança e da eficácia do título executivo certificativo da dívida para
efeitos de cobrança coerciva.

Logo, a sua falta ou irregulariedade relevante, é, na medida em
que não interessa a perfeição do acto tributário, a sua validade, fun-
damento superveniente ou de ordem formal ou processual (cf. Alberto
Xavier, Conceito e Natureza (...) p. 594), adequado à paralisação
da eficácia do título executivo e fundamento de oposição fiscal, nos
termos da al. h) do art. 286o/1 do CPT.

Com a restrição dos meios de conhecimento de facto (prova do-
cumental) prescrita no mesmo preceito.

Passando ao conhecimento do invocado fundamento, atenta-se no
que vem provado: que a liquidação em causa foi comunicada “para
o domícilio por ele (contribuinte) anteriormente indicado”, que não
foi comunicada à Administração a alteração do mesmo e que a “carta
(foi) devolvida por o mesmo não a ter reclamado”.

Não vêm referenciados a data da aludida comunicação, nem a mo-
dalidade postal utilizada (com ou sem aviso de recepção), o que implica
não ser possível precisar a lei aplicável no tempo, das vigentes antes
e depois da entrada em vigor do CPT (1.7.91), seja o art. 13o do
DL 217/76, de 25.3, ou os arts. 65o e ss daquele diploma, e o regime
de aperfeiçoamento da notificação, que varia conforme a dita mo-
dalidade utilizada (a presunção de perfeição para as cartas sem aviso
— art. 1o/3 e 4 do DL 121/76, de 11.2, antes da entrada em vigor
do CPT e 66o/1 e 2 do CPT, na vigência deste, e a assinatura do
aviso para as cartas com aviso de recepção — art. 13o do aludido
DL 217/76 e art. 66o/3 do CPT, nas ditas circunstâncias temporais.

Todavia, a pretendida falta de notificação passa pelo incumprimento
das formalidades legais, que não pela forma efectivamente praticada,
e que aquelas compreendem, para a notificação da liquidação adicional
do imposto profissional, exigida pelos citados preceitos do CIP, a
formalidade do aviso de recepção, de acordo, consoante o tempo,
com os arts. 13o do diploma de 76 ou com o art. 65o/1 do CPT.

E porque no probatório se estabelece que a carta foi desenvolvida
por o contribuinte não a ter reclamado, o que significa que o aviso
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(se o houve) não foi assinado, aberto estaria o campo à procedência
da pretensão.

O que, contudo, não ocorre, por efeito do facto, que se colhe tam-
bém do probatório, de que a comunicação foi feita para o domicílio
anteriormente indicado pelo contribuinte, que já não era o deste,
não tendo sido, entretanto, comunicada à Administração a alteração
de domícilio.

Ora, a comunicação à Administração Fiscal da alteração do referido
domicílio era obrigação dos contribuintes, mesmo antes da vigência
do CPT, que a explicitou no art. 70o/1, por força do art. 8o/2 do
DL 463/79, de 30.11, na redacção do DL 266/91, de 6.8, através do
preenchimento da ficha de actualização para efeitos de atribuição
do número fiscal.

E se a falta de recebimento de aviso ou comunicação expedidos
para notificação, quando devida ao incumprimento da dita obrigação,
não é oponível à Administração “sem prejuízo do que a lei dispõe
quanto à obrigatoriedade da citação e da notificação pessoal”, que
não são situações assimiláveis à dos autos, que se refere a notificação
postal efectuada por carta registada com aviso de recepção, que não
à notificação pessoal contemplada no art. 65o/4 para os “casos previstos
na lei ou quando a entidade que a elas proceder o entender ne-
cessário”, nos termos do art. 70o/2 do CPT, um regime idêntico não
poderá deixar de resultar da aplicação do diploma que criou fiscal
do contribuinte.

Neste prescreve-se que o domícilio fiscal, entendido como tal “o
lugar da residência habitual do contribuinte”, “funcionará como sua
sede para efeitos jurídico-fiscais, nomeadamente para qualquer tipo
de contacto necessário com a administração fiscal” (art. 3o/2).

Na criação desta sede fiscal para os contactos entre os contribuintes
e a entidade pública não poderá deixar de se ver a opção legislativa
por um regime análogo ao que concerne às notificações dos man-
datários em processo civil (art. 254o/3 do CPC), em que se ficciona
a notificação, mesmo que não assinado ou não datado o respectivo
aviso de recepção, desde que a remessa da carta tenha sido feita
para a sede fiscal declarada.

Justificando-se a nocividade que o regime é susceptível de trazer
ao notificando, que se presume assim notificando, na medida em que
o facto se lhe imputa por não ter cumprido o dever público de co-
laboração que a lei lhe impunha, de actualizar, atempadamente, o
seu domicílio fiscal.

Assim, a notificação tem-se feita com a comunicação dirigida ao
domicílio declarado (item 4 do probatório), não sendo invocável a
sua falta para os efeitos em causa.

Pelo que a sentença recorrida decidiu de acordo com a lei.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 50 %.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — Abílio Madeira Bordalo — José de Jesus Costa (vencido, con-
forme declaração junta). — Fui presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

Em meu entender, a inobservância do dever do contribuinte de
comunicar à Administração Fiscal a mudança de residência nada tem
a ver com a eventual inobservância por parte desta da norma que
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obriga a que a notificação de actos de liquidação, em casos como
o vertente, seja feita por carta registada com aviso de recepção. Aquela
falta não sana esta.

Por isso, assente que a notificação do acto de liquidação devia
ser feita por carta registada com aviso de recepção, a sorte de recurso
depende de ter sido ou não usado este meio.

Ora, a matéria de facto não consta se a notificação foi feita por
carta registada com aviso de recepção.

Assim, entendo que, ao abrigo dos arts. 729o, no 3, e 730o, no 1,
do C. P. Civil, deveria definir-se o direito aplicável e ordenar-se a
ampliação da matéria de facto em ordem a apurar-se se a notificação
foi feita com carta registada com aviso de recepção. — José de Jesus
Costa.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Recurso no 18.533 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Carlos Manuel Carlota Sinfrónio e de que foi relator o
Exmo Sr. Conso Dr. Brandão de Pinho (por vencimento.)

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, do acórdão do TT de 2a Instância, proferido em 9NOV93, que
concedeu provimento ao recurso que Carlos Manuel Carlota Sinfrónio
interpusera da sentença de fls. 55 e segts., 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 29.928$00 e
38.757$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. 117 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 qual-
quer região ou zona de turismo, os serviços de restaurante ali prestados
não eram dele passíveis, nos termos do art. 1o do regulamento apro-
vado 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
turismo» não estando, pois, o concelho de Moura inserido em regime
de turismo mas sim em zona de turismo, pelo que estando o es-
tabelecimento do 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
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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 30/11».

O Exmo Magistrado do M. P. 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. 117 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 30/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, re-
lativamente 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 al. a) do Regulamento do Imposto de Turismo, aprovado
pelo dec-lei 134/83, de 19Mar, na redacção do dec-lei 420/83, de 30Nov,
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, independentemente da en-
tidade competente para o seu licenciamento. . .»

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. 117 e §§s 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. República,
de 11-2-88 in D. Repúb., 2a Série, no 99, de 29-4-88 -, nos concelhos
onde, nomeadamente, existissem estâncias hidrológicas, podiam ser
criadas zonas de turismo, criação dependente de requerimento da
respectiva Câmara, - a efectuar «por meio de decreto referendado
pelos Ministros do Interior e das Finanças. . .», decreto que «de-
limitará a área que deve constituir a zona de turismo e fixará a res-
pectiva 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 14Ago, 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 31 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 órgãos
de turismo efectuada pelo Decreto-Lei no 327/82, de 16 de Agosto».

Na verdade, de acordo com o preceituado no art. 5o da lei 43/79,
de 7Jul e do art. 11 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».
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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, 5 de Abril de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Relator
por vencimento) — Abílio Madeira Bordalo — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo (vencido, porquanto mandaria repetir o julgamento
com ampliação de matéria de facto, para determinar se ainda tem
hoje existência real a estância hidrológica de Moura, que é enqua-
dramento turístico nos termos do dec. 10.353, de 21.11.24, não sujeito
às formalidades prescritas no Código Administrativo de 1940, por
já criado à data deste diploma) cfr. Ac, de que fui relator, de 94.10.12,
proc. 18.018). — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Recurso jurisdicional per
saltum. Embargos de terceiro. Competência da Secção de
Contencioso Tributário do STA. Competência do Tribunal
Tributário de 2a Instância. Incompetência em razão da hie-
rarquia. Conhecimento oficioso. Conhecimento prioritário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É da competência do julgador da matéria de facto ave-
riguar se certo prédio penhorado em execução fiscal é
na totalidade o prédio que o autor de embargos de terceiro
contra essa penhora reivindica como estando na sua
posse.

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.

3 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia para conhecer de
recurso directo de sentença de um tribunal tributário de
1a instância que não se restrinja a matéria de direito.

4 — Tal competência cabe, nos termos dos artos 32o, no 1,
al. b), e 41o, no 1, al. a), do ETAF, e 167o do CPT,
ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 18 557. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Empresa
Agrícola do Galeão; Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.
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Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Faro de 9-5-94 (fls. 179 e segs.) que neste
incidente de embargos de terceiro (por apenso à execução fiscal mo-
vida a MANUEL JACINTO PEREIRA, residente em Marim, Quel-
fes) deduzido pela sociedade civil EMPRESA AGRÍCOLA DO GA-
LEÃO, com sede em Lisboa, contra a penhora de certo prédio, julgou
os embargos procedentes e levantou essa penhora.

A rematar a sua alegação oferece, entre outras, as seguintes con-
clusões (cfr. fls. 189 vo e aditamento a fls. 228 e segs.):

a) As sociedades civis são destituídas de personalidade jurídica,
não representando uma individualidade diferente da dos respectivos
sócios, assim como os bens afectos à sociedade constituem mera com-
propriedade dos sócios, consoante a respectiva participação no capital
social.

b) O executado, sócio da sociedade civil embargante, é compro-
prietário de 198/200 dos bens afectos à sociedade civil.

c) De resto, não se encontra provado nos autos que o prédio pe-
nhorado - artigo 9 da secção V da freguesia de Quelfes - seja na
totalidade o prédio que a embargante reivindica como estando-lhe
afecto, existindo uma notória diferença entre as áreas respectivas.

2. Após contra-alegação da embargante, ora recorrida, apresentada
a fls. 196 e segs., e do esclarecimento e aditamento da recorrente
de fls. 228 a 230, o Magistrado do Mo Po suscitou a questão prévia
da incompetência hierárquica deste STA para o recurso, visto ele
não versar exclusivamente matéria de direito.

Sobre tal questão a recorrente pronunciou-se no sentido de ser
antes caso de mandar ampliar a matéria de facto por não ser “tanto
o recurso que incide sobre matéria de facto mas sim a douta sentença
recorrida que é insuficiente por não ter deixado clarificada a questão
da delimitação de prédios” e porque “mesmo na óptica da funda-
mentação acolhida deveria ter esclarecido se a penhora não tinha
abrangido, embora em diferente área, prédio na titularidade e posse
exclusiva do executado”.

3. A dita questão prévia da incompetência absoluta deste STA para
o recurso é de conhecimento oficioso e prioritário, e a sua procedência
prejudica a apreciação de qualquer outra [artos 45o do CPT e 101o

e segs. do CPC]. Dela se tratará, pois, imediatamente.
Ora na verdade a recorrente afronta a pronúncia da sentença sobre

matéria de facto ao alegar que, ao contrário do que nesta se especificou
(cfr. fls. 180 a 182 e 184), “não se encontra provado nos autos que
o prédio penhorado — artigo 9 da secção V da freguesia de Quelfes —
seja na totalidade o prédio que a embargante reivindica como es-
tando-lhe afecto, existindo uma notória diferença entre as áreas
respectivas”.

4. Assim, o problema que se nos apresenta não é de mera deficiência
ou insuficiência da matéria de facto para se julgar o recurso: o que
acontece é que a recorrente discorda da especificação factual feita
na sentença.

Por isso, este recurso, directamente interposto 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, como dispõem os artos 32o, no 1, al. b), e
41o, no 1, al. a), do ETAF, e 167o do CPT.
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5. Pelo exposto se declara esta Secção do STA incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do recurso e para tanto competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Não são devidas custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Agostinho Castro Martins — José
Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Execução de julgados. Matéria de facto. Juros indemnizatórios.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O facto da indemnização fiscal aplicar mal a lei a situação
tributaria não envolve matéria de facto.

2 — A anulação do imposto liquidado não acarreta a con-
tagem de juros indemnizatórios.

3 — O arto 45, § 1o, do Cód. do Imp. de Mais-Valias exige
que a Fazenda Nacional seja convencida, em que o pro-
cesso gracioso ou judicial de que na liquidação houve
erro de facto imputável aos serviços.

4 — A contagem dos juros indemnizatórios não é automática,
sendo de impugnação e haver decisão de que os serviços
efectuaram a liquidação com erro de facto.

5 — No processo de execução de julgados não pode apreciar
se na anulação do imposto liquidado há lugar ou não
à contagem de juros indemnizatórios.

Recurso no 18.602 de que é recorrente José Ilídio Ferreira Rosas
e Outros 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:

José Ilídio Ferreira Rosas e Outros, já identificados nos autos,
veio apresentar, em processo de execução de julgado, pedido de de-
claração de inexistência de causa legítima de inexecução contra o
chefe da 1a Repartição de Finanças de Gondomar, com fundamento
nos arts. 145 e 166 do CPT, 95 e segs. da LPTA e 5 e 7, no 1,
do DL 256 - A/77, de 17.6, nos termos seguintes:

Foi liquidado no proc. 207/85 - notificado em 21.7.85 e abertura
do cofre em 01.9.87, imposto de mais valias do montante de 4.529.734$.

Impugnou tal liquidação por petição apresentada em 7 de Outubro
de 1987.

Em 25.5.88, foi pago o imposto de mais valias na Tesouraria da
Fazenda Pública de Gondomar (1a).

A liquidação em causa foi anulada pelo acórdão deste STA de
20.6.93: «... revogando-se o acórdão recorrido e anulando-se as li-
quidações impugnadas».
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Em 30.09.93, pediram a execução integral do julgado, por a re-
partição de finanças em 1.09.93 apenas ter devolvido as quantias pagas
em 25.05.87, ou seja os juros indemnizatórios pelo tempo em que
delas e deles se viram privados.

O Senhor Chefe da Repartição de Finanças de Gondomar (1a Re-
partição) indeferiu o pedido por haver erro de direito e não de facto
e já tendo sido restituído os impostos anulados, como consta do acór-
dão, nada mais há a restituir.

Desta decisão, notificada por carta registada em 26-10.93., vieram
os contribuintes requerer ao Tribunal Tributário de 1a instância do
Porto - 2o Juízo - em execução de julgado a declaração de inexistência
de causa legitima de execução integral do julgado.

O digno representante da Fazenda Pública manifesta-se pelo in-
deferimento do pedido por o arto 24 do CPT não se aplicar ao caso.

O digno representante do Ministério é de parecer que o pedido
da execução deve ser indeferido.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto - 2o

Juízo - indeferiu o pedido por acórdão apenas anulou o imposto de
mais-valias, nada contando quanto ao pagamento de juros com-
pensatórios.

Os contribuintes interpuseram recurso para este Supremo Tribunal
alegando em recurso: ”a reconstituição da situação actual hipotética”
do particular e, tendo sido pago o imposto cuja liquidação foi anulada,
cabe à Administração, e ainda que a sentença o não mande expres-
samente, devolver tal montante e os frutos que ele foi gerando; a
não se entender assim o arto 45, no1, do CIMV e 24 do CPT violou
os artos 2, 13, 106 e 266, no 2, da CRP e também a própria garantia
constitucional do recurso contencioso e tabela jurisdicional efectiva
dos direitos dos particulares (arto 268, nos 3 e 4, do CRP); interessa
averiguar se há ou não causa imputável aos serviços como fundamento
da anulação; há uma causa de anulação imputável aos serviços, então
ainda que a sentença nada diga expressamente na sua parte dispositiva
deverá a Administração devolver os montantes de imposto, se foram
cobrados é nesse caso acrescidos de juros indemnizatórios, sempre
seja razoável exigir-se ao particular que, para além do processo próprio
de execução anulatória, que tão clara foi nos seus fundamentos, tenha
lançar mão de uma acção declarativa para o efeito.

O representante da Fazenda Pública contra-alega, concluindo pela
manutenção da sentença recorrido, pois os juros indemnizatórios não
foram reclamados pelos contribuintes - arto 45 do CIMV - e regime
era o previsto nesse código-arto 3, no 1 do DL 442 -A/88, de 30.11.

O distinto magistrado do Ministério Público junto desta STA é
de parecer que o recurso não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito - é preciso indagar qual foi a causa da liquidação
anulada e se o erro na liquidação foi ou não imputável aos serviços,
envolvendo matéria de facto o que não foi decidido na decisão re-
corrida - pelo que este Supremo Tribunal será hierarquicamente in-
competente para conhecer do recurso - artos, no 1, alínea b), e 41,
no 1, alínea a), do ETAF e 167 do CPT.

Ouvidas as partes, estas vieram dizer que o recurso versa exclu-
sivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provado a seguinte matéria de

facto:
a) Na petição inicial dos autos de impugnação de que estes autos

são apensos, poderiam os então impugnantes, ora requerentes, que
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fosse anulada na totalidade a liquidação efectuada e o imposto
liquidado.

b) No acórdão de 2.6.93, foi decidido anular as liquidações
impugnadas.

c) Quer na petição de impugnação quer no citado acórdão nada
se refere quanto a juros indemnizatórios.

A sentença recorrida, por no acórdão não haver qualquer referência
a juros indemnizatórios, decidiu que a Administração fiscal não era
obrigada a pagá-los.

Os recorrentes (RR) defendem que a obrigatoriedade da devolução
do imposto pago e acrescido dos juros que tal montante renderia
normalmente resulta da própria natureza da sentença anulatória e
do alcance específico da execução de tais sentenças, tendo em conta
os seus fundamentos de anulação.

O representante da Fazenda Pública contra-alegou, manifestan-
do-se pela confirmação da sentença por os RR não terem reclamado
os juros indemnizatórios nos termos do arto 45 do CIMV.

O distinto representante do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que esta Secção de Contencioso Tributário
é incompetente em razão da hierarquia por o recurso não versar
exclusivamente matéria de direito.

2. A primeira questão a solucionar, neste recurso, é a de saber
se esta Secção de Contencioso Tributário é ou não competente em
razão hierarquia por conhecer do recurso.

O magistrado do Ministério Público defende que o recurso não
versa exclusivamente matéria de direito como exige a lei nos recursos
per saltum (artos 21, no 4, 32, no 1, alínea b), e 41, no 1, alínea a),
do ETAF e 167 do CPT), por os RR nas alegações de recurso e
respectivas conclusões sustentarem que a causa da liquidação anulada
é imputável à Administração Fiscal (conclusão 6a): qual foi a causa
da liquidação anulada e se o erro na liquidação foi ou não imputável
aos Serviços envolve indagação a nível de matérias de facto e não
vem decididos na decisão recorrida.

Ouvidas as partes sabe a questão prévia suscitada pelo Senhor Pro-
curador-Geral Adjunto, os RR vieram dizer a afirmação/conclusão
de que ”a causa da liquidação anulada é imputável à Administração
fiscal” não envolvendo qualquer alteração da matéria de facto, porque
foi aquela que efectuou a liquidação e esta foi anulada porque ilegal,
sendo evidente que a causa da anulação lhe é imputável.

Por sua vez, a digna representante da Fazenda Pública refere que
o recurso tem por fundamento exclusivamente matéria de facto de
direito, pois os RR quiseram dizer: a Administração aplicou mal a
lei aos factos; já deixava do arto 45, no 1, do CIMC que a obri-
gatoriedade de Administração pagou juros indemnizatórios aos con-
tribuintes, quer em casos de erro de facto quer em casos de erro
de direito, e essa obrigatoriedade resultava de mera decisão anulatória
da liquidação.

Com efeito, a referência que os RR fazem nas conclusões (conclusão
6a) das alegações de que a causa da liquidação envolva qualquer
indagação sobre matéria de realizado o facto tributário - transmissão
onerosa de terrenos para construção (arto 1, no1, do CIMV) - havia
lugar à liquidação do respectivo imposto. A legalidade da tributação
(arto 106, nos 2 e 3, da (RP) assim o exigia.

É certo que não tomou como causa de exclusão da incidência os
encargos que foram satisfeitos à Câmara Municipal de Gondomar,
daí a liquidação impugnada e depois anulada.
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Os RR quiseram dizer que a Administração fiscal aplicou mal a
lei à situação tributária, não existindo facto tributário, por isso, a
anulação é imputável aos Serviços, daí que, embora a decisão nada
diga quanto aos juros indemnizatórios, havia que devolver o imposto
pago bem assim os citados juros indemnizatórios.

Tudo isto não significa que o recurso não versa matéria de facto,
porquanto não tem razão de ser a questão prévia suscitada.

3. A base deste recurso consiste em saber se a execução do acórdão
de 2.6.93 envolve também o pagamento de juros indemnizatórios.

Os RR defendem que a devolução do imposto pago em 25.5.88
deve ser acompanhado dos citados juros.

Por sua vez a Fazenda Pública contra-alega que o pagamento dos
mencionados juros não decorre imediatamente da lei, tendo de ser
reclamados expressamente pelo contribuinte, não dever de indemnizar
previsto no arto 45 do CIMV.

No caso em apreço, na petição de impugnação os RR nunca se
referem os juros do indemnizatórios e termina por pedir a anulação
total do imposto liquidado. O mesmo sucedendo nas alegações de
recurso.

O acórdão desta Secção de Contencioso Tributário de 2.6.93 nunca
se refere a tais juros e termina assim:

«... acorda-se em dar provimento aos dois recursos, revogando-se
o acórdão recorrido e anulando-se as liquidações impugnados.».

Foi esta decisão que o chefe da Repartição de Finanças executou,
passando em 1.09.93, as respectivas notas de crédito do montante
dos impostos anulados, tendo os mesmos sido pagos.

Os RR vieram, em 30.09.93, pedir os juros indemnizatórios pelo
tempo que estiveram privados das quantias anuladas e pagas.

Quer o chefe da Repartição de Finanças quer o Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a instância - 2o Juízo - do Porto indeferiram o tecido,
por decisão que se executou nada referir quanto ao pagamento de
juros indemnizatórios a fazer dos contribuintes, por isso não podem
agora, nesta fase Processual, exigir que a Administração fiscal seja
obrigada a pagá-los, quando para tanto fora condenado.

Os RR alegam que não será obrigatória a sentença declarar que
houvera erro por parte da Administração fiscal na liquidação para
que sejam contados os juros indemnizatórios. Estes decorrem da pró-
pria natureza da sentença anulatória, aplicando-se o princípio da ”re-
constituição da situação actual hipotética”, pois « se assim senão en-
tender, os artos 45, no 1, do CIMV e 24 do CPT da forma por que
são interpretados, violam a Constituição: os artos 2, 13, 106 e 266,
no 2, ... e também a própria garantia constitucional de recurso con-
tencioso e da tutela jurisdicional efectiva dos direitos dos particulares
(arto 268, nos 3 e 4, dos CRP).».

Mostram os autos que a transmissão dos terrenos, as liquidações
impugnadas e a dedução da impugnação judicial ocorreram até 7.10.87.

Daqui resulta que não tem aplicação aos autos nem o arto 24 do
CPT nem os artos 33, no 4 da Lei 106/88, de 17.9, 86 de CIRS e
81 do CIRC, uma vez que foram publicados muito depois de se ter
apurado a transmissão onerosa dos termos para construção.

Esta situação é tutelada pelo arto 45 do CIMV, face ao disposto
no arto 3, no 1, do DL 442-A/89, de 30.11, que determina que continua
aplicar-se o correspondente regime aos rendimentos auferidos até
aquela data ou seja até à entrada de IRS e IRC - 1.01.89.

O arto 45, § 1, do CIMV determinava que se contavam juros a
favor do contribuinte «cumpre que, estando pago o imposto, a Fazenda
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seja convencida em processo gracioso ou judicial, de que na liquidação
houve erro de facto imputável aos serviços».

No caso em apreço, o acórdão de 2.06.93, não se refere a quaisquer
juros nem teve como objecto apreciar se a Fazenda Nacional tinha
actuado com erro de facto.

Daí que a execução de tal acórdão se resuma aquilo que deci-
diu ”anulando-se as liquidações impugnadas.».

Por outro lado, a contagem de juros indemnizatórios não era au-
tomática. Era necessário pedi-la no processo de impugnação e ser
convencida a Fazenda Pública de que na liquidação houvera erro
de facto imputável aos serviços.

Nada disto consta do acórdão anulatório.
Sem que haja decisão que determine que a anulação se prenda

em erro de facto imputável aos serviços, não haveria lugar à contagem
dos juros indemnizatórios.

Acontece ainda que a execução de uma sentença se traduz num
juízo de existência da respectiva decisão.

No processo de execução de julgados não pode apreciar-se se na
anulação do imposto liquidado há lugar ou não à contagem de juros
indemnizatórios. A sua função de executar o decidido. Este é a medida
da execução.

4. Em seguimento do exposto, as conclusões alinhadas não alcançam
qualquer êxito.

Deste modo, a sentença recorrida não merece censura por isso
é de manter.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmam a sentença recorrida.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em setenta (70%)
por cento.

Lisboa, 5 de Abril 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 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Declaração de falência.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A declaração de falência susta os processos de execução
fiscal que devem ser avocados pelo tribunal de falência
a fim de serem apensos ao processo de falência.

2 — Estando a correr processo de falência a questões surgidas
no processo de execução fiscal são da competência do
tribunal de falência.

Recurso no 18.670 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
Maria Helena de Almeida Dias dos Santos Verde 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:

Maria Helena de Almeida Dias dos Santos Verde, c.f. 141.490.306,
casada, residente na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 99, 4o Esq.
1000 Lisboa, veio opor-se à execução fiscal no 470/87, 1o Juízo, ins-
taurada contra a sociedade Aguiar & Dias, Lda, nos termos e com
os fundamentos seguintes:

É parte ilegítima para a execução, por ter sido apenas sócia da
executada, não tendo jamais exercido a gerência efectiva.

A sociedade executada foi declarada em estado de falência onde
deveriam ser reclamados os créditos.

É no processo de falência que deve ser formulado o pedido.
O digno representante da Fazenda Pública não contestou a matéria

da oposição.
O digno representante do Ministério Público é de perecer que

a oposição deve ser julgada improcedente por não ter sido elidida
a gerência de facto.

A Ma Juíza do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa julgou a oposição procedente por, encontrando-se pendente
o processo de falência, ser ilegal a instauração da execução fiscal
bem como a reversão, constituindo fundamento legal da oposição
(arto 286, no 1, alínea h), do CPT).

O digno representante da Fazenda Pública não veio interpor recurso
para este Supremo Tribunal (arto 171 do CPT), formulando as con-
clusões seguintes:

1) De maneira diversa o arto 146 do CPCI, no qual o pressuposto
era apenas o da inexistência de bens penhoráveis de devedor ori-
ginário, pressuposto objectivo que, por isso mesmo exigia a prévia
liquidação da totalidade originária, o actual arto 239 do CPT «assenta
no pressuposto de que a obrigação subsidiária de garantia não tem
por fundamento a execução dos bens do executado mas a falta de
pagamento da dívida»: Lima Guerreiro e Silvério Mateus, CPT ano-
tado e Comentado, p. 277,1991, Lisboa.

2) Isto é, para que possa ocorrer reversão de execução contra os
responsáveis subsidiários, alei já não exige a comprovada inexistência
de bens penhoráveis do originário devedor, antes se conforme com
um juízo de probabilidade sobre a insuficiência de património de
devedor originário para solver a dívida exequente e acrescida.

3. No caso concreto, a declaração de falência da devedora originária
é bastante para fundamentar um forte juízo da probabilidade insu-
ficiência do património da falida/devedora originária para satisfazer
o crédito exequendo e acrescido.

4. Pelo que à data da reversão da execução, ocorria a condição
de «insuficiência do património do devedor para a satisfação da divida
exequenda e acrescido» — arto 239, no 2, alínea b), do CPT.

5. Em consequência, a reversão foi legal, devendo a sentença agora
recorrida ser revogada.

A oponente contra-alega, manifestando-se pela ilegitimidade e ile-
galidade do processado, por nunca ter exercido de facto a gerência,
devendo confirmar-se a sentença recorrida.

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que deverá ordenar-se a sustação do processo
de execução e da presente execução e ordenar-se a sua remessa ao
juízo onde corre o processo de falência, para efeitos de apensação
(arto 264, no 1, do CPT, ou se assim se não entender, o recurso
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não merece provimento por não haver comprovação da inexistência
de bem, dado que a falência, só por si revela, necessariamente, a
possibilidade de não satisfação pontual das suas obrigações e a falta
de liquidez (artos 8, nos 1, alínea a), b) e c) e 3 Cód. Proc. Esp.
de Recuperação da Empresa e da Falência, aprovado pelo DL 132/93,
de 23-4 e 1140, no1 e 1174, no 1, alíneas a) e c) do CPC.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) A presente execução tem por base certidão de relaxe, onde

consta que Aguiar & Dias, Lda, é devedora à Fazenda Pública da
importância de 738.449$, proveniente de imposto complementar Sec-
ção B., de 1981 e 1982, multa juros compensatórios e custas, em
que foi condenada, por sentença de 14.02.86, no processo de trans-
gressão no 1461/85, deste juízo, em apenso.

b) A gerência da sociedade executada pertence a todos os sócios,
sendo um deles a ora oponente e para obrigar a sociedade activa
e passivamente, era necessário de dois gerentes, uma das quais seria
sempre a do sócio António dos Santos Verde (doc. de fls. 18 da
execução).

c) A sociedade executada foi declarada falida, por sentença de
7.02.88, registada em 26.04.88, sendo o prazo para reclamação de
créditos de 90 dias (cfr. doc. de fls. 23 da execução).

d) O crédito exequendo não foi reclamado na falência, que, em
26.10.93, se encontrava ainda a aguardar a sentença de verificação
e graduação de créditos, como se informa nos ofícios juntos a fls.
76 e 78 da execução.

e) a execução reverteu contra a oponente em 16.02.92, nos termos
do arto 13 do CPT (cfr. fls 26 v. da execução).

2. Mostram os autos que a executada foi declarada em estado de
falência em 7.02.88. A reversão da execução contra a oponente teve
lugar em 16.02.92. Portanto, a questão a apreciar neste recurso é
a de saber qual a influência da declaração de falência da executada
no processo de execução fiscal.

A Fazenda Pública entende que o processo de execução fiscal deve
prosseguir contra a oponente.

A sentença recorrida, o distinto representante do Ministério Público
e a oponente entendeu que a reversão é ilegal.

Quando foi declarada a falência já estava pendente a execução
fiscal onde foi chamada à execução a oponente e mediante a reversão
(v. arto 168 do CPCI com a redacção do arto 52 do DL 177/86, de
2.7), por isso devia ficar sustado e depois ser avocado pelo Tribunal
Judicial, a fim de ser apensado o processo de falência.

O administrador da massa falida, no prazo de cinco a contar da
notificação da sentença que declarou falência, devia requer a avocação
dos processos de execução fiscal, a fim de serem apensados ao processo
de falência.

Tudo isto significa que o processo de execução fiscal prossegui
ilegal e indevidamente no Tribunal Tributário de 1a instância de Lis-
boa — 1o Juízo.

Quer dizer: O processo de execução fiscal deverá ser remetido
ao tribunal de falência onde corre o processo de falência que, na
sua pendência é competente para apreciar qualquer questão que tenha
relação com a dívida exequenda.

Não impede a referida apensação a circunstância de já terem de-
corrido vários anos após a prelecção da sentença de falência, pela
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simples razão de ser o tribunal de falência o competente para conhecer
do crédito e apreciar se o mesmo crédito era ainda de reclamar no
processo de falência.

Daí que o meio adequado, neste caso, será a sustação do processo
de execução fiscal bem como a presente oposição e ordenar-se, ofi-
ciosamente, a remessa dos processos ao tribunal de falência para
lhe serem apensados — arto 264, nos 1 e 2, do CPT.

3. Não se diga, como alega o digno representante da Fazenda Pú-
blica, que a declaração de falência gera um juízo de probabilidade
sobre a insuficiência do património da sociedade devedora originária
e, por isso, condiciona a reversão da execução para a sócia gerente
como responsável subsidiária.

Acontece que não está provado que os créditos exequendos não
possam ser pagos através do processo de falência.

Por outro lado, é necessário ter em atenção o arto 264, no 5, do
CPT que determina que a execução prosseguirá quando a falida venha
adquirir bens.

No caso sub júdice, o processo de falência ainda está a correr
e, por isso, as questões surgidas neste recurso são da competência
do tribunal de falência.

4. Em seguimento do exposto, face à declaração de falência, deve
sustar-se o processo de execução fiscal bem como o processo de opo-
sição a fim de serem remetidos ao Tribunal de falência.

Nestes termos, acordam em ordenar sejam sustados o processo
de execução fiscal bem como da oposição, remetendo-se os custos
ao Tribunal de falência para serem apensados ao processo de falência
da executada.

Não são devidas custas.

Lisboa, 5 de Abril 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 5 de Abril de 1995.

Recurso no 18.687 em que é recorrente João Teixeira Pinheiro e
recorrida a Fazenda Pública e que foi relator o Exmo Sr. Conso

Dr. Coelho Dias.

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

João Teixeira Pinheiro, inconformado com a sentença de fls. 63,
proferida em 29 Abril 94, pelo Mmo Juiz do 1o Juízo do T.T. 1a

Instância do Porto, na qual se julgou improcedente a oposição que
deduzida contra a equação fiscal que lhe foi movida para cobrança
de 531.306$00 de mais-valias, naquela decisão veio recorrer para este
STA, assim concluindo, em síntese, a alegação de recurso:

— O recorrente não transmitiu onerosamente o lote de terreno
a que se reportam os autos, o qual era, ao tempo da sua transmissão,
bem próprio de sua mulher Domitília Celeste da Silveira;
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— É ao alienante da parcela de Terreno que compete pagar o
imposto de mais-valias, por ser quem aufere dos ganhos a ele sujeitos
- arto 4o do CIM — Valias, — pelo que, não tendo o oponente trans-
mitido quaisquer bens, não é sujeito passivo do imposto e inexiste
facto tributário que legitime a liquidação em seu nome;

— A liquidação deste imposto vem como causa a propriedade e
a transmissão onerosa de terrenos para construção, pelo que só o
proprietário e transmitente pode dar causa ao imposto;

— Não sendo o oponente proprietário, nem transmitente, é parte
ilegítima na execução;

— Ao decidir de forma diferente, interpretou e a aplicou erra-
damente, o Mmo Juiz ”a quo”, o disposto na al. b) do no 1 arto

286o, do CPT, e no arto 4o do CIM- Valias, vigente ao tempo da
liquidação;

— Mesmo que assim se não entenda, sempre a oposição deveria
proceder, por dos factos provados constituírem fundamento enqua-
drável na al. b) do no 1 do arto 286o do CPT, violando a decisão
recorrida essa norma;

— A liquidação foi devida a mero erro da Repartição de Finanças
de Amarante.

Termina, pedindo, com o provimento do recurso, se revogue a
sentença e se substitua por outra julgando a oposição procedente.

1.1 Contra-alegou a Fa Pa, sustentando a manutenção do decidido.
1.2 O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido da

improcedência de recurso, dado que os factos alegados na petição
da oposição não integravam nenhum dos fundamentos invocados e
previstos no no 1 do arto 286o do CPT, conforme especifica, devendo
o recorrente a sua situação ao facto de, tendo sido ele a apresentar
a declaração para liquidação do imposto, e notificado do acto tri-
butário, não o ter impugnado, como poderia.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem assente, na decisão recorrida, a seguinte factualidade:
”1o Por escritura pública de 10.10.1988 outorgada no Cartório No-

tarial de Amarante Domitília Celeste da Silveira, com consentimento
do oponente seu marido a interveniente nessa escritura, vendeu a
Maria Almerinda Teixeira de Carvalho Magalhães, pelo preço de
400.000$00 uma parcela de Terreno para construção a destacar do
prédio rústico denominado Bouça da Serra de Agua Leite, Lda, na
freguesia de Mancelos omisso na matriz predial rústica e descrito
na Conservatória de Registo Predial de Amarante sob o no 196.

2o O prédio rústico referido em 1o foi doado à vendedora Domitília
por Maria da Ascenção de Caldeira Alves e outras.

3o Esta doação ocorreu em 12.07.1978 altura em que a donatária
ainda era solteira cfr. se vê da escritura Pública outorgada nessa mesma
data no Cartório Notarial de Marco de Canaveses.

4o Em 02.09.1978 a Domitília contraiu casamento católico com
o oponente com convenção antenupcial.

5o Por escritura Pública de 03.10.1978 as mesmas doadoras da raiz
do prédio rústico referido em 1o doaram a Domitília Celeste da Silveira
o usufruto do mesmo prédio.

6o Em 22.05.1988 o oponente apresentou na Repartição de Finanças
de Amarante a declaração modelo e do imposto de Mais- Valias
referente à transmissão da parcela de terreno para construção referida
em 1o. 7o

Com base nessa declaração foi liquidado o imposto de Mais Valias
exequendas.
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8o O oponente foi notificado para o seu pagamento em 05.01.1990
e citado para o pagamento em 02.05.1991 tendo deduzido oposição
em 14.05.1991”.

2.1. Com base nesta factualidade e considerando que o imposto
de mais-valias deveria ter sido liquidado à transmitente Domitília,
analisou, seguidamente, o Mmo Juiz, a ilegitimidade do oponente
— executado — fundamento por ele invocado à luz do arto 286o, 1,
b), do CPT, concluindo pela inverificação deste fundamento e que,
na realidade, pretendia aquele ver discutida a legalidade, em concreto,
da dívida exequenda, o que só é viável, em sede de oposição, quando
a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso da acção
de liquidação, o que não sucedida no caso dos autos.

E, por a oposição não se basear em nenhum dos fundamentos
legalmente admitidos, julgou-a improcedente.

2.2. Conforme se vê da petição de oposição, de fls. 3, deduzido
esse meio de defesa da executada em 14 Maio 91, na vigência, portanto,
do CPCI, dado que o CPT apenas entrou em vigor em Julho 91,
conforme arto 2o do DL 154/91, de 23 de Abril, diploma que, no
seu arto 1o, o aprovou, o oponente invocou os fundamentos das alíneas
b) e g) do arto 176o do CPCI, alegando, em síntese, que o imposto
de mais-valias que lhe era exigida na execução provinha da alienação
duma parcela de terreno, bem próprio de sua mulher e por esta ven-
dida, pelo que nunca fora proprietário ou possuidor do mesmo ”no
período a que se refere a dívida exequenda”, nada devendo, assim,
ao Fisco, atribuindo a liquidação a mero lapso ou erro dos Serviços.

Ora, como já vimos, na sentença recorrida apreciou o Mmo Juiz
a eventual ilegitimidade da executada-oponente, à luz do arto 286o,
1, b), do CPT, enquadramento não posto em causa no recurso, li-
mitando-se o recorrente a reafirmar que, não sendo o proprietário
do terreno e não o tendo transmitido, era parte ilegítima na execução,
violando o Mmo Juiz aquele dispositivo, ao decidir de forma diversa.

Não assiste, porém, razão ao recorrente.
Na verdade, como se vê do probatório, o imposto de mais valias

foi-lhe liquidado na sequência da declaração m/1 por ele apresentada,
na qual figurava como transmitente do terreno, tendo sido notificado
para pagamento e posteriormente, citado na execução.

Assim, a errada determinação do sujeito passivo na liquidação,
já que a mesma deveria ter sido feita à mulher do oponente, como
se refere na sentença, ficou a dever-se à actuação do oponente e
não a lapso dos Serviços, sendo evidente que, como naquela decisão
também se afirma, dada a incidência real do imposto de mais-valias
— arto 1o do respectivo Código — não se configura o tipo de ile-
gitimidade que pressupõe execução por impostos incidentes entre o
rendimento ou fruição de imóveis ou de certos móveis, como era
o caso da contribuição predial e dos impostos rodoviários (cfr. Alfredo
de Sousa e Silva Paixão, ”CPCI, Com. e Anot.”, 2a Ed., pg. 494,
nota 21, e ”CPT, com, Com. e Anot.”, 2a Ed., pg. 572, nota 19, onde
se refere, ainda, a contribuição autárquica);

E a ilegalidade da liquidação, por errada determinação do sujeito
passivo, fora dessa hipótese, não podia ser apreciada na oposição
à execução, nos termos da alínea g) do 176o do CPCI, apenas o
podendo ser, no regime estatuído pelo CPT, quando a lei não assegure
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação,
como dimana do seu arto 286o, 1, g), o que não sucedia na hipótese
dos autos.
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Quanto à invocada al h) do no 1 daquele preceito, nem esse fun-
damento foi mencionado na petição da oposição, nem apreciado foi
na decisão recorrida, pelo que do mesmo não há que conhecer, por-
quanto os recursos, como é sabido, não visam criar decisões sobre
a matéria nova, sendo o seu âmbito delimitado pelo conteúdo do
acto recorrido, salvo questões de conhecimento oficioso, anotando-se,
apenas, que tal alínea exclui fundamentos que envolvam apreciação
da legalidade da liquidação da dívida exequenda, pelo que, com base
nesse fundamento, também a oposição não poderia ter êxito.

Improcedem, pois, totalmente, as conclusões do recurso, não tendo
a sentença recorrida violado qualquer das normas nelas mencionadas.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — João José Coelho Dias — Benjamim
Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril 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 18.705 de que é recorrente: a Fazenda Pública e recorrido:
Centralux-Centro de Fornecedores de Material Eléctrico, Lda; re-
lator o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

O digno representante da Fazenda Pública junto ao Tribunal de
1a instância Lisboa - 2o 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 subsi-
diariamente ex vi arto 4, no 2, do RJIFNA (v. acórdão 4.3.92, recurso
no 13888 no Apêndice ao DR, de 30.12.93, p. 398) julgou extinto,
por prescrição, o procedimento judicial e, transitado o despacho, de-
verão remeter-se os autos à Repartição de Finanças com patente
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 prescrito ao abrigo do
disposto no arto 27, no 1, alínea b), do DL 433/82, de 23.11, aplicável
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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, compen-
satórios foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa.

III. O processo de transgressão é um todo, que compreende apenas
a multa, quer compreenda impostos, juros compensatórios e multa,
cumulativamente.

IV. O Juiz a quo, violou o dever geral 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 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 pacifica
deste STA ( cfr. ac. de 16.2.94 - recursos 17553, 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 Centralux - Centro Fornecedor de Material
Eléctrico, Lda, c.t. 500060649, com sede na Rua dos Fanqueiros, 106,
1o, 1100 Lisboa, por se verificar que era proprietária do veículo
GA.20.81; que utilizava combustível diferente de gasolina, e ainda
não havia pago o imposto de compensação relativos aos terceiro (3o)
e quarto 4o trimestres de 1988 - 3000$ por trimestre - constituindo
tais faltas infracção aos artos 10 e 11 do Reg. do Imp. de Compensação
(RIC), aprovado pelo DL 354-A/82, de 4.9, com a multa de 1800$,
nos termos do arto 22 do mesmo Regulamento.

A arguida foi notificada, por carta registada com aviso de recepção,
em 4.6.91.

O Centro - Abastecedor de Material Eléctrico, Lda, com sede na
Rua dos Fanqueiros, em Lisboa, veio dizer para o veículo GQ.20.81
- foi sinistrado e entre que em 5.11.87, mas os documentos não foram
depositados na Direcção Geral de Transportes.

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 os acórdãos
do STA de 9.2.93 - recuso no 16618 - julgou extinto, por prescrição
o procedimento.

A Fazenda Pública concorda que a fundamentação do despacho
tem aplicação apenas e, tão só, quanto à multa, recorrendo quando
as 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 não eram
liquidados e cobrados no processo de transgressão - quando houver
omissão ou erro na liquidação da contribuição ou imposto por parte
imputável ao arguido e não puder ser reparado por liquidação efec-
tuada em conformidade com as leis de tributação: arto 104, alínea
a). - v. arto 117, 122 § início, 138 e 140.
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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 3 do DL 154/91, de 23. 4).

Ora, no caso em apreço, a situação real reporta-se o período anterior
a entrar em vigor do CPT: o processo de transgressão foi autuado
em 24.5.91, o imposto em causa - imposto de compensação é, nos
termos do arto 34 do RIC, é cobrado no processo da transgressão
fiscal.

No caso sub júdice, o imposto em causa foi liquidado no processo
(artos 104, alínea a), 117, 122, § inicio, 130, e 140 do CDCI) 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 processos
nos termos previstos no CPCI (arto 203 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 a imposto de

compensação liquidado 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 em causa é ou não
devido.

No caso sub júdice, o Mo Juiz recorrido não se pronunciou sobre
o imposto liquidado, limitou-se a julgar excluído por prescrição o
provimento judicial para a aplicação da multa (arto 27, no 1, alínea
b), do DL 433/82). Não apreciou se o imposto de compensações li-
quidadas no processo era ou não devido.

4. Em face do exposto, o recurso merece provimento.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,

em consequência, revogar a decisão recorrida no que respeita à parte
relativa a imposto de compensação liquidado, baixando os autos ao
Tribunal Tributário de 1a instância para o processo da transgressão
prosseguir seus legais termos.

Não são devidas custas (arto 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Fernando Manuel dos
Santos Serra. — Fui presente, Jorge dos Santos de Sousa.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Recurso para a 2a Secção do S.T.A. de acórdão da 2a Instância.
Fixação dos factos materiais da causa.
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Doutrina que dimana da decisão:

O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos ma-
teriais da causa não se inscreve nos poderes de cognição
da Secção do Contencioso Tributário do S.T.A. nos pro-
cessos inicialmente julgados nos tribunais tributários de 1a

Instância.

Recurso no. 18.846, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Francisco Pedro da Luz, e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr.
Mendes Pimentel.

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

Inconformada com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que concedeu provimento ao recurso interposto pelo impugnante
Francisco Pedro da Luz, em consequência revogando a sentença re-
corrida e julgando procedente a impugnação, donde a anulação da
liquidação sindicada, vem até nós a Fazenda Pública, extraindo da
atinente alegação as seguintes conclusões (aperfeiçoadas):

- A decisão da Administração, no sentido de corrigir oficiosamente
a liquidação de IVA devida pela recorrente em 1986, foi legal porque
ocorrida na sequência de uma visita da fiscalização onde foram cons-
tatadas omissões e inexactidões susceptíveis de permitir a aplicação
dos arts. 82o, no 3, 83o, 83o A e 84o, no 1, do CIVA e 81o do C.P.T.;

- Por aplicação desses dispositivos, foi fixada a matéria colectável
e liquidado o imposto;

- Interposta reclamação para a Comissão de Revisão, em 18/X/1991,
esta confirmou, em 18/X/91, o valor reclamado, fundamentando a
sua decisão nas informações de serviço de fiscalização para as quais
remetem, incorporando-as;

- Notificada da decisão da Comissão em 11/XI/91, ainda que pudesse
impugnar a quantificação efectuada pela Administração - o que sempre
se torna de difícil censura pelos Tribunais Tributários, já que se baseia
em critérios de apreciação técnica - não cuidou de juntar elementos
suficientes para pôr em causa a decisão impugnada;

- Assim, bem decidiu o Tribunal Tributário de 1a Instância ao con-
siderar a impugnação improcedente e mal decidiu o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância ao revogar a sentença da 1a Instância e anular
a liquidação;

- Com isso violou o Tribunal ”a quo”, por errada interpretação,
os arts. 82o, 83o, 83o A, 84o e 86o todos do CIVA e 93o e 136o do
C.P.T.

A estas conclusões respondeu assim o impugnante:
1 - A liquidação impugnada fundou-se em meras especulações que

não correspondem às condições reais e efectivas do exercício da ac-
tividade do contribuinte;

2 - Na fiscalização efectuada não foram constatadas quaisquer omis-
sões ou inexactidões na escrita do contribuinte.

O Exmo. PGA emitiu douto parecer do seguinte teor:
«A questão que a recorrente coloca no recurso, tal como é de-

limitado pelas conclusões apresentadas uma vez que aceita que a
impugnante ”pudesse impugnar a quantificação efectuada pela Ad-
ministração”, é apenas a de saber se o impugnante juntou, ou não,
”elementos suficientes para pôr em causa a decisão impugnada”.
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«No douto acórdão recorrido entendeu-se que a decisão da Ad-
ministração Fiscal sobre a fixação da matéria colectável estava viciada
por erro nos pressupostos de facto, designadamente, o de se ter partido
do pressuposto de que o contribuinte utilizava duas viatura na sua
actividade e não apenas uma como se provou, para além de ter as-
sentado em factos que não se provaram.

«A questão que é objecto do recurso, nestas condições, parece
reconduzir-se a uma mera questão de facto, que consiste em saber
se os elementos probatórios bastam para dar como provada a existência
de tal erro.

«Nos recursos de processos inicialmente julgados pelos Tribunais
Tributários de 1a Instância, o Supremo Tribunal Administrativo apenas
conhece de matéria de direito - artigo 21o, no 4, do E.T.A.F..

«Mesmo que se entenda que tal limitação dos poderes de cognição
do Supremo Tribunal Administrativo tem o mesmo alcance que a
lei processual civil atribui ao Supremo Tribunal de Justiça em recurso
de revista, o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos
materiais da causa apenas poderá ser conhecido pelo Supremo Tri-
bunal Administrativo quando haja ofensa de uma disposição expressa
de lei que exija certa espécie de prova para a existência de um facto
ou que fixe a força de determinado meio de prova - artigo 722o,
no 2, do Código de Processo Civil.

«No caso dos autos, a recorrente não alega ter existido qualquer
ofensa deste tipo e, por isso, a matéria fáctica a ter em conta parece-nos
ter que ser apenas a que foi fixada pelo Tribunal Tributário de 2a

Instância.
«Assim, parece-nos que a apreciação do objecto do recurso está

fora dos poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo,
pelo que não deve dele conhecer-se», conclui o Exmo. Magistrado
do Ministério Público junto deste Tribunal.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como é sabido, as conclusões de recurso jurisdicional é que de-

limitam o seu âmbito e objecto - artigo 684o, 3, do CPC.
E assim, in casu, a questão que a Rct. pretende ver por nós apreciada

centra-se na alegação que faz de que o impugnante ”não cuidou de
juntar elementos suficientes para pôr em causa a decisão impugnada”.

O acórdão recorrido assentou em que o acto está inquinado de
violação de lei por erro de facto nos seus pressupostos, pois que
partiu do pressuposto de que o contribuinte utilizava duas viaturas
na sua actividade, sendo que a prova produzida aponta para apenas
uma, na apreciação que a 2a instância dela faz.

A instância operou, pois, no âmbito da fixação da matéria de facto,
área em que se insere a crítica que a Rct. faz ao aresto recorrido.
Na verdade, a Rct. questiona aquele essencial dado de facto assente
pelo tribunal ”a quo”, procurando demonstrar que os elementos car-
reados para os autos pelo impugnante não permitem proclamar tal
materialidade: a utilização de uma só viatura.

Ora, o erro na apreciação das provas e na fixação de factos materiais
da causa não pode ser objecto deste recurso de revista, não se inscreve
nos poderes de cognição deste Supremo - artigos 722o, 2, do CPC
e 21o, 4, do ETAF. Até porque não invoca a Rct. «ofensa duma
disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a
existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova»
- sobredito no 2, ”in fine”.
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Em consequência, a pronúncia de facto da 2a instância é de acatar
por este Tribunal, por imperativo do no 2 do artigo 729o do invocado
compêndio adjectivo fundamental.

Quanto à pretensa infracção de preceitos do CIVA e do CPT,
seguramente ela não ocorre, havendo o tribunal recorrido agido em
moldes correctos, ao apreciar livremente as provas e ao concluir pela
anulação do acto impugnado.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Recursos de decisão jurisdicional. Processos de execução. Pra-
zos. Art. 356o do CPT e 87o parágrafo único do RSTA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — 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 2a instância.

II — 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 n.o 5 do art. 171o e 357o do CPT.

Recurso n.o 18 854. Recorrente: Rutissol - Sociedade de Projectos
e Urbanizações Lda. Recorrido: Caixa Geral de Depósitos. Relator:
Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Rutissol - Sociedade de Projectos e Urbanizações Lda. com sede
na Rua Duque de Palmela, inconformada com o despacho do M.mo
juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa (3o Juízo) que
não recebeu os embargos de terceiro por ela deduzidos por apenso
à execução fiscal que a Caixa Geral de Depósitos moveu contra a
executada Panalgarve - Sociedade Imobiliária Turística, Lda., dele
interpôs recurso “per saltum” para este STA “com intenção de alegar
no tribunal ad quem”.

Admitido que foi o recurso, sem alegações subiram os autos a
este STA onde o Ex.mo Procurador Geral Adjunto, representante
do Ministério Público veio suscitar a questão prévia da deserção do
recurso por não terem sido apresentadas as alegações com o reque-
rimento de interposição de recurso, como decorre do art. 356o não
sendo aplicável à situação vertente o disposto no art. 171o, no 5 por
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força do art. 357o todos do Código Processo Tributário e consequen-
temente o disposto no parágrafo único do art. 87o do RSTA já que
no título V daquele Código, na sua secção X formulam-se regras
próprias sobre recursos que terão de ser aplicáveis a todos os tipos
de processos contidos nesse título e, portanto, também aos de oposição
à execução.

Tais recursos de acordo com o art. 356o do CPT serão 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 STA e os recursos para
o Tribunal Tributário de 2a instância, nem se vislumbrando qualquer
razão para ter de haver qualquer distinção.

Não estando aqui ressalvado, ao contrário do que sucede no
art. 171o, no 5 do CPT o regime próprio dos recursos para o STA
parece ser de concluir que mesmo estes terão de obedecer ao pre-
ceituado no citado art. 356o.

Ouvidas as partes sobre tal questão veio a recorrente, Rutissol,
sustentar a sua improcedência, porquanto e em síntese, nos termos
dos arts. 171o, no 5, 356o e 357o conjugados com o parágrafo único
do art. 87o do RSTA, pode a recorrente produzir alegações no STA
desde que declare essa intenção no requerimento de interposição
de recurso, requisito que cumpriu.

Por seu turno, a Caixa Geral de Depósitos, exequente e ora recorrida
veio defender a posição do Ex.mo Magistrado do Ministério Público
que inteiramente subscreve.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como resulta do exposto, o recurso foi interposto para o STA

tendo a recorrente declarado no respectivo requerimento de inter-
posição a intenção de alegar no Tribunal “ad quem”.

Há que apreciar, prioritariamente a questão suscitada pelo
Ex.mo Magistrado do Ministério Público por ser de conhecimento
oficioso e a sua eventual procedência obstar ao prosseguimento do
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 n.o 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, conside-
rado que o art. 356o se aplica apenas aos recursos interpostos da
1a para a 2a instância, fazendo apelo ao art. 87o parágrafo único
do RSTA relativamente aos recursos interpostos de qualquer das ins-
tâncias para o STA, que considera em vigor.

É, no fim de contas, o entendimento que, por certo, subjaz ao
despacho que admitiu o recursos ordenando a subida dos autos a
este Tribunal.
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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 - cf. arts. 21o, n.o 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 n.o 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 da 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
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 esta 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
previsto no CPT e só na sua falta seria de aplicar as normas do
CPC.

Daqui a referência 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 da 2a instância, em processos de execução fiscal para
o STA.

O art. 356o do CPT apenas disciplina o regime de recursos da
1a e 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 Tri-
butário, comentado 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 se declarou intenção de alegar neste
STA.

Face ao exposto, tendo presente a jurisprudência quase uniforme
deste STA, parece forçoso concluir-se que a suscitada questão prévia
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suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público não pode
proceder.

Termos em que se acorda em indeferir a mencionada questão prévia,
ordenando-se o prosseguimento dos autos com a notificação da re-
corrente para alegações seguindo-se os demais termos.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Ernâni
Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho Dias. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Penhora, direito ao trespasse e arren-
damento. Indeferimento liminar.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A penhora de direito ao trespasse e arrendamento de es-
critório ou estabelecimento comercial ou industrial, não
integra posição jurídica que se situe no património do
senhorio, mas antes do inquilino, pelo que não ofende
a posse do respectivo proprietário.

2 — Assim, deduzidos por este embargos de terceiro àquela
diligência judicial, eles devem ser objecto de indeferimento
liminar, ut arto 1185 do Código Civil.

Recurso no 18.957 de que é recorrente a Sociedade Comercial Santa
Justa SA e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o
Exmo Sr. Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Sociedade Co-
mercial Santa Justa, SA, do acórdão do TT de 2a Instância, proferido
em 7 Dez. 93, que negou provimento ao recurso que a mesma so-
ciedade interpusera do despacho de fls. 16 e segts, que indeferiu
liminarmente os embargos de terceiro por aquela deduzidos contra
a penhora efectuada na execução instaurada contra Imprenova - Im-
prensa Nova, SA.

Fundamentou-se aquele aresto em que «não tem enquadramento
nos embargos de terceiro a apreciação da ilegalidade objectiva da
penhora, isto é, a ilegalidade da penhora por não serem penhoráveis
os bens objecto da diligência ou só o serem em certas condições
(cfr. Castro Mendes, Acção Exec. pags. 155 e ss.)», sendo que a pe-
nhora de estabelecimento comercial não ofende a posse da embar-
gante, senhoria-proprietária, pois «o direito do trespasse e o direito
ao arrendamento integram o conteúdo do direito do executado sobre
o estabelecimento, não constituem direitos autónomos susceptíveis
de serem penhorados isoladamente» e «se o senhorio entender que
tal direito não existe, ou não existe já, poderá, porventura, reagir
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no processo de execução, por ter sido incluído na penhora um direito
que já não faz parte do direito do executado sobre o estabelecimento
(artos 601 do CC e 821 do CPC), mas não através deste meio pos-
sessório, em que a sua posse... não é lesada com a penhora do es-
tabelecimento comercial)», pelo que «o conflito, tal como aparece
recortado nos autos, permite, em fase liminar, prever por evidente
e manifesta inviabilidade, a parte do pedido, desaconselhado, por
inútil, qualquer instrução ou discussão posteriores».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1- ... é proprietária e possuidora das fracções do imóvel arrendadas

à executada.
2- Foi penhorado o direito aos arrendamentos em causa, feitos

para fins diferentes da instalação de estabelecimento comercial e
industrial.

3- Tais arrendamentos não são transmissíveis, independentemente
da vontade do senhorio (artos 1038 al b), 1110, 1111, 1118, 601 e
817, todos do C.C.).

4- Não são, por isso, penhoráveis (artos 821 e 822 do CPC).
5- O Juiz não pode ordenar penhoras ilegais (citado, acórdão do

STJ).
6- A penhora em causa ofende o direito de propriedade e sobretudo

a posse da ora recorrente sobre os locados, na medida em que iria
permitir o seu uso e fruição por terceiros, independentemente e contra
a sua vontade (artos 1251 e 1257 do c.c.).

7- Deve pois o presente recurso ser julgado procedente e ordenado
o prosseguimento dos embargos e a final, ser anulada a penhora».

O Exmo magistrado do Mo Po foi de parecer que o recurso não
merece provimento, uma vez que «a jurisprudência deste Supremo
Tribunal sustenta que a penhora do direito ao trespasse e arren-
damento não ofende a posse do senhorio (cfr. o ac. de 25889 in
AP-DR, p. 679, citado no acórdão recorrido) e que ele não tem le-
gitimidade «para pedir na execução a invalidade da penhora» pois
o seu direito «de nenhum modo sai agravado pela penhora (cfr. o
ac. de 23-5-90 in AP-DR fs. 537)», a qual «é de seguir».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
« a) - no 6o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,

pende execução fiscal movida contra Imprenova - Imprensa Nova,
SARL, para cobrança de contribuições em dívida à Segurança Social;

b) a embargante, ora recorrente, não é parte nessa execução;
c) nessa execução, foi penhorado, em 12-2-86:
- o direito ao trespasse e arrendamento do 1o andar direito, 1o

andar esquerdo e 3o andar direito dos escritórios sitos na Rua Ruben
A. Leitão no 4, Freguesia das Mercês, bem como móveis e utensílios
ali existentes, sendo senhorio do respectivo prédio a Sociedade Co-
mercial Santa Justa, SARL, ora embargante».

Vejamos, pois:
Nos autos, como resulta do auto de penhora fls. 70, como da própria

decisão recorrida, foi penhorado «o direito ao trespasse e arrenda-
mento» de vários escritórios, arrendados à executada e propriedade
da embargante.

Trata-se de elementos que expressam a seu melhor valor patri-
monial, para os fins da execução.

Quer, porém, se tenha querido significar a penhora restrita a tais
elementos, que se tenha pretendido a penhora do estabelecimento

1043

como unidade jurídica ou global, sempre ela há-ser tratada como
penhora de direitos.

Na verdade, o C.P.Civil artos 838 e segts. - como o CPCI - artos
190 e segts - como o actual CPT - artos 303 e segts. -, tratam a
penhora em três secções ou grupos com referência aos bens imóveis,
móveis e aos direitos.

Por modo que a penhora destes últimos quer referir-se a «todos
os direitos (penhoráveis), que não sejam o direito de propriedade
(singular) sobre coisas corpóreas (móveis ou imóveis)» e, em con-
sequência, também do direito ao estabelecimento comercial, «até por-
que este não constitui nenhuma coisa corpórea, susceptível de apreen-
são material».

Cfr. Antunes Varela, RLJ. 115 - 255.
O que se penhora é o direito do executado sobre o estabelecimento,

máxime «o seu direito (poder) que, com o acto de disposição - de
que a penhora ou providência judicial é preparatória - se sacrifica
ao interesse do exequente».

Ora, a penhora significa sempre a colocação à ordem do Tribunal,
para os fins específicos da execução, da coisa ou direito penhorados.

É o que expressam os artos 858 e segts. do C.P.Civil, 200 e segts.
do CPCI e 307 e segts do CPT: o devedor, após a penhora, fica
adstrito ao cumprimento da obrigação em favor da exequente e à
ordem do Tribunal, não ficando exonerado mesmo que pague di-
rectamente ao credor executado.

E, de modo semelhante, se passam as coisas, quanto à penhora
de móveis - cfr, aliás, o arto 863 do C.P.Civil. Aí, os bens são apreen-
didos ou removidos até à respectiva venda.

A penhora tem, assim, em geral, como efeito, inter-alia, a indis-
ponibilidade material absoluta dos bens penhorados, deixando, to-
davia, livre a sua disponibilidade jurídica, sem prejuízo da ineficácia
dos actos para com a execução, independentemente de decisão judicial
nesse sentido - arto 819 e 820 do C.Civil.

Cfr. Anselmo de Castro, A Acção Executiva, 2a edição, pags. 155
e segts.

Por outro lado, o trepasse inclui o direito de dispor do arren-
damento, não há trespasse sem transmissão deste direito - arto 1118
do C. Civil e 115 do RAU -, podendo assim dizer-se que o direito
de dispor do arrendamento, sem autorização do senhorio, não surge
com autonomia no património do inquilino; ele só pode ser exercido
quando aquele aliene (trespasse) o estabelecimento.

Ora, já por aqui se vê que a posse da embargante não conflitua
com o direito penhorado.

O que foi penhorado - o direito ao trespasse e arrendamento con-
cretiza à posição jurídica do arrendatário, é um direito que se integra
no património deste - o executado -, não do proprietário do local
arrendado. O respectivo direito de disposição pertence àquele não
a este.

Como se refere no Ac. deste Tribunal, de 23 MAI 90, in apêndice
ao D. República, pag. 538, o proprietário «não dispõe da posição
do locatário, não há lei que lhe confira poderes de subrogação nos
direitos daquele, nem lei que lhe faculte o referido poder nos termos
em que, por exemplo, o mesmo é facultado ao titular do direito po-
testativo nas acções constitutivas».

Certo que, como refere a recorrente, não lhe é indiferente, a pessoa
do arrendatário mas, por um lado, não está subjacente ao arren-
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damento em causa qualquer intuitu personae, como acontece no ar-
rendamento para habitação e, por outro, tal não configura, sequer,
o interesse directo que a lei exige para a própria legitimidade; quando
muito, um mero interesse indirecto e, como tal, irrelevante - cfr.,
aresto citado.

E diga-se, ainda, que nada importa, ao contrário do que pretende
a recorrente, não estar porventura em causa um arrendamento de
estabelecimento comercial ou industrial, recte, para «comércio ou
indústria».

E que tanto o arto 1119 do Cód. Civil como o arto 117 do RAU
mandam aplicar aos arrendamentos para o exercício de profissões
liberais as normas relativas àqueles outros: artos 1113 a 1117 e 112
a 116, respectivamente.

Finalmente, o próprio arto 116 do RAU, consagrando o direito
de preferência do senhorio no caso de trespasse, dá confortável apoio
à tese aqui exposta.

Na verdade, como é obvio, só é possível exercer a preferência re-
lativamente a um direito alheio, não a um direito próprio; no caso,
pois, ao direito do inquilino, que não do senhorio.

Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

o aresto recorrido.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — Domingos Brandão de Pinho — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Abril de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Contribuição industrial liquidada
nos termos do no 2 do arto 3o do D.L. no 442-B/88, de
30 de Nov. Regime aplicável na vigência do C. P. T. Arto 7o

do D. L. no 154/91, de 23 de Abril.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As liquidações da contribuição industrial efectuadas nos
termos do no 2 do arto 3o do D.L. no 442-B/88, de 30
de Nov., estão abrangidas quanto à contagem do prazo
para a sua impugnação, pelo arto 7o do D. L. no 154/91,
de 23 de Abril, por tal tributo ser, também, de cobrança
virtual.

II — Esta última norma pode e deve, efectivamente, ser in-
terpretada de modo a abranger todos os impostos de co-
brança virtual, mesmo os então já abolidos, como a con-
tribuição industrial, mas que continuavam a ser liqui-
dados de harmonia com a respectiva legislação, nos ter-
mos do referido no 2 do arto 3o do D.L. no 442-B/88,
diploma este que, no seu art.o 1o, aprovou o C.I.R.C.
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Recurso no 18.991, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
Sema Electrónicas — Sociedade de Electrónica Marítima e Aero-
náutica, S. A., e do qual foi Relator o Exmo. Conso. Dr. João
José Coelho Dias.

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

1. A Fa. Pa., inconformada com a sentença de fls. 72, proferida
pelo Mmo. Juiz do T. T. 1a Inst. de Lisboa, em 27 Set. 94, na qual
se julgou procedente a impugnação deduzida por “Sema Electróni-
cas - Sociedade de Electrónica Marítima e Aeronáutica, S.A.” contra
a liquidação adicional de contribuição industrial relativa a 1988, no
montante de 1.684.838$00 e juros compensatórios de 85.304$00, da-
quela decisão interpôs recurso para este S.T.A., assim concluindo,
em síntese, a respectiva alegação:

- A impugnante, notificada da liquidação em 20 Jan. 93, requereu
certidão, nos termos do arto 22o do C.P.T., em 26 Fev. 93, para além
do prazo legal, portanto, fixado em 30 dias naquele arto 22o, no 1;

- Não podia, por isso, aproveitar do diferimento do termo inicial
do prazo para impugnar, previsto nesse arto 22o, 2, prazo que se
conta a partir “do termo do prazo para pagamento voluntário dos
impostos e das receitas parafiscais”, nos termos do arto 123o, 1, a),
do C.P.T., o qual, no caso, era de 15 dias a contar da notificação
da liquidação, já que, por força do arto 107o, 2, daquele diploma,
se extinguir, dado o novo regime de cobrança, o pagamento à boca
do cofre previsto no arto 28o do C.P.C.I.;

- Não sendo aplicável, no caso, o arto 7o do D.L. no 154/91, de
23 de Abril, já que, tendo essa norma por objecto “os respectivos
Códigos ou leis tributárias (enquanto) não forem adoptados às dis-
posições de cobrança do novo Código”, o C.C.I., por revogado em
30 Nov. 88 - D.Ls. nos 442/88 e 442-B/88 - não poderia, em 1 de
Julho 91, considerar-se incluído no universo dos Códigos ainda
“adaptáveis”;

- Assim, notificada a liquidação em 20.Jan.93, caducara, há muito,
o prazo de 90 dias para a impugnar, quando esse direito foi exercido
em 1 de Julho 93;

- A caducidade pode ser alegada na fase do recurso, por ser matéria
excluída da disponibilidade das partes (arto 333o, 1, do C. Civil);

- Ao entender que “face ao disposto nos artos. 22o e 123-1-a) do
C.P.T. (. . .) considera-se tempestiva a presente impugnação”, a sen-
tença recorrida violou os artos. 7o do D.L. 154/91, de 23 de Abril,
22o e 123o do C.P.T., pelo que deve ser revogada, julgando-se ex-
temporânea a impugnação.

1.1 - O Exmo Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A., emitiu
o seguinte parecer:

“A meu ver, o raciocínio da Recorrente Fazenda Pública está certo
no que toca à irrelevância jurídica da requisição da certidão, para
efeitos de contagem do prazo para impugnar, pois não foi feito no
prazo legal de 30 dias estabelecido no arto 22o no 1 do Código de
Processo Tributário.

Não se acompanha, porém, nos outros fundamentos do recurso.
A data a ter em conta é a notificação da liquidação, em 20.1.93,

sendo que a impugnação deu entrada em 1.7.93.
Se se entender (como se entendeu no ac. de 11.1.95, rec. 18.167)

que as regras do arto 7o do D.L. no 154/91, de 23.4, não se aplicam
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à contribuição industrial, a impugnação deu entrada em tempo, pois
o prazo para impugnação só começou em 1.4.93 (1o dia após o termo
do prazo para o pagamento voluntário - artos. 102o, 107o, 109o e 123o

a) do C.P.T.).
Se se entender (como se entendeu no ac. de 18.1.95, rec. 18.309)

que as regras daquele arto 7o se aplicam às liquidações de contribuição
industrial feitas depois da abolição do imposto, a impugnação entrou
fora de prazo, pois este começou em 5.2.93 (dia imediato ao da aber-
tura do cofre, passados que foram os 15 dias referidos no arto 102o,
§ 1o do C.C. Industrial.

Na presente fase da discussão da interpretação do falado arto 7o

do D.l. no 154/91, inclino-me para a orientação do ac. de 18.1.95,
rec. 18.309, pelo que entendo que a impugnação foi deduzida fora
de prazo.

Assim, a sentença recorrida não poderá manter-se pelo que, por
isso, o recurso merece provimento”.

1.2 - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. - Vem fixada, na decisão recorrida, a seguinte factualidade:
”a) - A impugnante apresentou, na repartição de finanças do 6o

bairro fiscal, a declaração modelo 2 de contribuição industrial, grupo
A, relativa ao exercício de 1988, em 29.06.89, tendo declarado o lucro
tributável de 17.354.008$00 (cfr. docs. de fls. 33 a 40).

b) - O lucro declarado pela impugnante veio a ser corrigido pela
R.F., no mapa de apuramento modelo 27-G, para 21.731.068$00, pelo
acréscimo à matéria colectável, das verbas de 173.208$00 (linha 3)
e de 4.550268$00 (linha 17), constando em observações o seguinte:

Linha 3 - amortização indevida dado estar em excesso esse valor
de 173.208$00, dado que é viatura ligeira mista.

Linha 17 - créditos incobráveis 4.468.990$00 utilização indevida
provisões 81.278$00, 4.550.268$00 (cfr. doc. de fls. 23).

c) - Com base nas correcções referidas em b), a repartição de
finanças do 6o bairro fiscal, procedeu à liquidação adicional da con-
tribuição industrial, do ano de 1988, no montante de 1.770.142$00,
acrescida de juros compensatórios de 85.304$00, ora impugnados (cf.
doc. de fls. 24).

d) - A impugnante foi notificada da liquidação referida em c),
em 20.01.93 (cfr. docs. de fls. 16 e 27).

e) - Em 26.02.93, veio a impugnante apresentar requerimento, nos
termos do arto 22o do C.P.T., tendo sido notificada em 01.04.93, para
proceder ao levantamento da certidão requerida e cuja fotocópia se
encontra a fls. 31 e aqui se dá por reproduzida (cfr. docs. fls. 30,
32 e 33).

f) - Em 29.03.93, a impugnante apresentou novo requerimento,
requerendo nova certidão, por a referida em a), não satisfazer o an-
terior pedido, vindo a ser-lhe passada a certidão, onde se certifica
que a repartição não possui quaisquer outros elementos além dos
constantes da certidão referida em e) (cfr. docs. de fls. 34 e 35).

g) - A contribuição e juros liquidados foram debitados em 22.06.93,
pelo conhecimento no 424, para cobrança virtual durante o mês de
Julho de 1993 (cfr. inf. de fls. 38).

i) - A presente impugnação foi deduzida em 01.07.93”.
2.1 - Seguidamente, e com interesse para o presente recurso, lê-se

na decisão recorrida o seguinte:
”Face ao disposto nos artos 22.o e 123-1-a) do C.P.T. e aos factos

dados como provados sob as alíneas d) a i), do P. 3 supra, considera-se
tempestiva a presente impugnação”.

1047

2.2 - O interposto recurso fundamenta-se, precisamente, contra-
riamente ao entendido na sentença, na extemporaneidade da deduzida
impugnação.

Vejamos, pois, se assiste razão à Fa. Pa. recorrente.
A impugnação foi deduzida contra uma liquidação adicional de

contribuição industrial relativa ao exercício de 1988, motivada por
correcção do lucro declarado pela contribuinte por parte da Admi-
nistração Fiscal, tendo aquela sido notificada dessa liquidação em
20 Jan. 93, conforme consta do probatório e se vê de fls 26/27, para
efectuar o pagamento eventual da contribuinte e juros compensatórios
liquidados no prazo de 15 dias, findos os quais se procederia ao débito
ao tesoureiro da respectiva repartição de finanças para cobrança vir-
tual durante o mês seguinte ao da data daquele débito, sem prejuízo
de reclamação graciosa ou impugnação judicial ”com os fundamentos
e nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Tributário a apre-
sentar no prazo de 90 dias a contar do dia seguinte ao da abertura
do cofre, de harmonia com o estabelecido no Código de Processo
das Contribuições e Impostos».

A liquidação adicional em causa foi, assim, efectuada ao abrigo
do disposto no arto 3o, 1 e 2, do D.L. no 442-B/88, de 30 de Nov.,
diploma que aprovou o C.I.R.C., normativo que, abolindo, relativa-
mente aos sujeitos passivos de I.R.C., diversos tributos, entre eles
a contribuição industrial, ressalvava a aplicação da legislação relativa
aos impostos abolidos, no tocante àqueles que respeitassem a ren-
dimentos obtidos anteriormente à data da entrada em vigor do
C.I.R.C., bem como à punição das respectivas infracções.

O C.C.I. continuava a aplicar-se, portanto, nessas hipóteses, en-
tendimento seguido pelos Serviços Fiscais na liquidação, que reme-
teram a contribuinte, na aludida notificação, para o disposto nos §§ 1o

e 2o do arto 102o desse diploma - cobrança eventual, seguida, in-
verificado o pagamento, de cobrança virtual, sem prejuízo do direito
de reclamação e impugnação.

E este último, à data da entrada em vigor do C.I.R.C., devia ser
exercido no prazo de 90 dias contados das datas das ocorrências re-
feridas no arto 89o, a) e b) do C.P.C.I.

Porém, quando a contribuinte foi notificada para pagar a contri-
buição liquidada adicionalmente, em 20 Jan. 93, vigorava já o C.P.T.,
no qual, em consonância com o regime de cobrança do C.I.R.S., do
C.I.R.C. e do C.C.A, deixou de prever se a cobrança eventual é virtual,
passando a haver duas modalidades de cobrança das dívidas fiscais:
pagamento voluntário e cobrança coerciva, nos termos das alíneas a)
e b) do arto 102.o desse diploma.

E, de acordo com esse novo regime, a impugnação, contra acto
tributário de liquidação, passou a ter de ser deduzida no prazo de
90 dias contados do termo do prazo para pagamento voluntário dos
impostos e das receitas parafiscais - arto 123o, 1, a) - sendo esse
pagamento voluntário, o efectuado dentro do prazo estabelecido nas
leis tributárias - arto 107o do mesmo diploma.

2.3 - Perante esta sucessão de regimes legais, a qual deveria a
impugnante recorrer para atacar a liquidação? Ao que lhe fora in-
dicado na notificação ou ao do C.P.T.?

Dito de outra forma, qual era, no caso, o regime aplicável?
Esta questão foi já apreciada noutros recursos deste S.T.A., de

que são exemplo os citados pelo Exmo. Magistrado do Mo. Po. o
ac. de 11.1.95, rec. 18.167, e o ac. de 18.1.95, rec. 18.309.
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Enquanto no primeiro se defendeu a aplicação do arto 123o, 1,
a) do C.P.T., considerando-se como prazo de pagamento voluntário
o mês do vencimento - mês seguinte ao do débito ao tesoureiro e
subsequente abertura do cofre, referidos nos artos 102o, § 2o e 103o

do C.C.I. - no segundo, repudiando-se essa solução, entendeu-se apli-
cável o arto 89o, a), do C.P.C.I.

Ponderada novamente a questão, à luz dos referidos arestos, con-
sidera-se ser de seguir, aqui, o citado em último lugar, por se afigurar,
agora, já que o relator deste acórdão subscreveu, como adjunto, o
primeiro, que a solução nele encontrada é a que está mais próxima
da vontade do legislador e que melhor preserva a coerência entre
o regime de cobrança e o da impugnação, cujo prazo de exercício
sempre se reporta, quer no C.P.C.I., quer no C.P.T., às ocorrências
daquele regime.

Para tanto, é decisiva, além do mais, a interpretação a dar ao arto 7o

do D.L. 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o C.P.T., o qual, sob
a epígrafe ”Impostos de Cobrança Virtual”, estipula: ”Enquanto os
respectivos códigos ou leis tributárias não forem adaptados às dis-
posições de cobrança do novo Código, os impostos de cobrança virtual
continuarão a ser cotados pelo actual regime, o qual também se apli-
cará à contagem dos respectivos prazos de reclamação ou impugnação
judicial”.

Interpretação essa a conjugar com outra, que se afigura correcta,
do arto 3o do D.L. 442-B/88, de 30 de Novembro, diploma que aprovou
o C.I.R.C., o qual, à semelhança do arto 3o do D.L. 442-A/88, de
30 de Novembro, diploma que aprovou o C.I.R.S., dispõe: ”1 - Ficam
abolidos a partir da data da entrada em vigor do Código do I.R.C.,
relativamente aos sujeitos passivos deste imposto, a contribuição in-
dustrial (...).

2 - O disposto no número anterior 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 ou à punição das respectivas infracções, nos termos pre-
vistos nesta legislação.

3. - Os impostos referidos na alínea c) do artigo 37.o do Código
da Contribuição Industrial que, nos termos do número anterior, sejam
liquidados após a entrada em vigor do Código do I.R.C. não serão
dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável neste
imposto”.

Isto é, o legislador, através do transcrito no 2, disposição de direito
transitório formal, determinou a aplicação, no caso que ora interessa,
do Cód. Cont. Industrial, no tocante à contribuição respeitante aos
rendimentos obtidos anteriormente à entrega em vigor do C.I.R.C.
- 1 de Janeiro de 1989.

Assim, à data do D.L. 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o C.P.T.,
atento o prazo de caducidade da liquidação da contribuição industrial
- 5 anos, nos termos do arto 94o do respectivo Código - ainda pode
haver lugar à aplicação do C.C.I., pelo que este diploma se mantinha
actuante na ordem jurídica tributária.

Nesta medida, extinta a cobrança virtual na contribuição industrial
- arto 102o, § 2o do respectivo Código - e prevendo o referido artigo 7o

do D.L. 154/91 o regime de cobrança dos impostos de cobrança virtual,
bem como o da contagem dos prazos de reclamação ou impugnação
judicial, dado que o C.P.T. introduziu novo regime, desaparecendo
aquela forma de cobrança, conforme já se referiu, parece indubitável,
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atenta a vontade manifestada pelo legislador e tendo em conta a
unidade do sistema jurídico - arto 9o, 1, do C. Civil - dever interpretar-se
aquele arto 7o por forma a abranger todos os impostos de cobrança
virtual, mesmo os então já abolidos, como a contribuição industrial,
mas que, por força do no 2 do arto 3o do D.L. 442-B/88, continuava
a ser liquidada e cobrada nos casos aí previstos, como aplicação do
C.C.I.

É de chamar à colação, quanto à necessária coerência entre o regime
de cobrança dos impostos e o da impugnação, o disposto no arto 111o,
4, do C.I.R.C., na redacção vigente ao tempo do C.P.C.I., no qual
se fixou o ”dies a quo” do prazo de impugnação (ou da reclamação
ordinária), adaptando-o ao processo de cobrança do I.R.C., em ordem
a manter aquela coerência, solução também adoptada no C.I.R.S.
- seu arto 131o, 4.

O arto 7o do D.L. 154/91 surge, assim, na sequência de orientação
já anteriormente seguida pelo legislador, no sentido de manter a alu-
dida coerência ou globalidade de sistemas,, conforme se refere no
citado ac. de 18.1.95.

À letra da lei ”enquanto os respectivos Códigos ou leis tributárias
não forem adaptados às disposições de cobrança do novo Código
...”, apenas faltou acrescentar ”ou deixarem de ser aplicados ...”, ou
outra expressão similar, para que ela, de modo explícito, correspon-
desse à vontade do legislador.

Tal falta, porém, dada a motivação daquela norma, já mencionada
pode e deve ser suprida mediante a referida interpretação, a qual
nem será sequer, extensiva, mas simplesmente declarativa, uma vez
que o texto da lei a comporta directa e claramente, por corresponder
ao pensamento legislativo - arto 9o do C. Civil (cfr. Baptista Machado,
”Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador”, págs. 175 e segs.).

De qualquer modo, mesmo que se entendesse que o arto 7o do
D.L. 154/91, apenas resolvera a questão da contagem do prazo para
impugnar relativamente aos impostos ainda em vigor com cobrança
virtual - a sisa, o imposto sobre sucessões e doações e o I.V.A. (arto 83o,
2 do C.I.V.A.), conforme se defendeu naquele citado aresto, sempre
seria de aceitar, como nele se refere e pelas razões aí aduzidas, que
tal norma 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”.

De notar, ainda, que, conforme naquele aresto também se men-
ciona, extinto o regime de cobrança virtual, pelo arto 40o, 1, do
D.L. 275-A/93, de 9 de Agosto, com o que se implementou o disposto,
sofre tal matéria, no C.P.T., ”... afastando a necessidade de uma adap-
tação casuística dos diversos códigos fiscais”; (cfr. preâmbulo desse
diploma), não deixou o legislador de salvaguardar a unidade dos sis-
temas, conforme se vê do arto 52o, 1, desse Decreto-Lei: ”Enquanto
não estiverem criados os dispositivos legais e administrativos neces-
sários à aplicação do presente diploma, mantém-se, na medida do
necessário, o regime anterior”.

Volvendo, agora, à questão dos autos, constata-se que a liquidação,
conforme vem fixado no probatório da sentença recorrida, foi efec-
tuada ao abrigo do aludido regime do C.C.I. e de harmonia com
a interpretação aqui seguida do arto 7o do D.L. 154/91, sucedendo
que, notificada a impugnante da liquidação em 20.1.93, a contribuição
e juros liquidados apenas vieram a ser debitados em 22.6.93, pelo
conhecimento no 424, para cobrança virtual durante o mês de Julho
de 1993 - cfr. alíneas d) e g) do referido probatório.
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Assim, deduzida a impugnação em 1.7.93, como se vê de fls. 2
e da alínea i), do mesmo probatório, foi apresentada no próprio dia
da abertura do cofre, tempestivamente, portanto, à luz do disposto
no arto 89o, a), do C.P.C.I., regime aplicável, no caso, como vimos.

Não havia, assim, caducado o direito ao exercício desse meio de
defesa da contribuinte contra a liquidação, contrariamente à pretensão
da Fa. Pa. recorrente, cujas conclusões do recurso improcedem, e
que visavam, apenas essa questão da caducidade, bem como à posição
assumida, neste S.T.A, pelo Exmo. Magistrado do Mo. Po., embora
os fundamentos da decisão aqui tomada sejam diversos daqueles em
que se fundamentou o Mmo Juiz, ao considerar tempestiva a im-
pugnação - cfr. ponto 4 da sentença.

Anote-se, finalmente, que à mesma solução se chegaria no caso
de se ter seguido o entendimento sufragado no ac. de 11.1.95,
rec. 18.167 - cfr. supra, ponto 2.3.

3. - Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 5 de Abril de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim da Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Ilegalidade abs-
tracta. Ilegalidade concreta. Regulamentos locais de sanea-
mento. Base legal da taxa de ligação do saneamento.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O fundamento de oposição à execução previsto na alín. a)
do art. 176o do CPCI - hoje alín. a) do art. 268o do
CPT - traduz-se na ilegalidade em abstracto da dívida
exequenda decorrente da inexistência de lei em vigor que
preveja a liquidação e cobrança no ano a que respeita.

II — Não constitui o fundamento previsto na alín. a) do
art. 176o do CPCI a invocada ilegalidade na aprovação
do regulamento local quando, como no caso, a taxa de
ligação do saneamento tem a sua base legal no
Dec.lei 31 674, de 22 de Novembro de 1941 e Portaria
no 11 338 de 8 de Maio de 1946.

Recurso no 12 584. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Francisco
Mendes Coelho; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Por sentença proferida pelo M.mo Juiz do Tribunal Tributário de
1a instância de Faro de 19/5/89 foi julgada procedente a oposição
à execução deduzida por Francisco Mendes Coelho em que é exe-
quente a Câmara Municipal de Silves para cobrança coerciva das
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importâncias de 24.963$00 e 13.214$00 provenientes da taxa de ligação
de saneamento relativas aos prédios urbanos, ambos com oito fracções
autónomas designadas pelas letras A a H sitas na Travessa da Rainha
Santa e na Rua da Rainha Santa, em Armação de Pêra.

Fundamentou-se para tanto a decisão recorrida na ilegalidade do
regulamento local de saneamento com base no qual foram deter-
minadas as taxas a cobrar e que constituem a dívida exequenda, por
não ter sido aprovado por Portaria como devia nos termos do art. 22o

do Dec.lei 31 674 de 22/11/941, segundo a mesma sentença, funda-
mento da alínea a) do art. 176o do CPCI.

O Representante da Fazenda Pública (RFP) junto daquele Tribunal,
inconformado com tal decisão veio interpôr o presente recurso “per
saltum” para este Supremo Tribunal cujas alegações arrematou com
o seguinte quadro conclusivo:

a) As disposições contidas no art. 22o do dec.lei 31 674 de 22/11/941
devem considerar-se tacitamente revogadas, face à publicação dos
Dec.leis nos. 158/70, de 13 de Abril e 304/77, de 29 de Julho;

b) O Regulamento do serviço de Saneamento do Concelho de Silves
foi devidamente aprovado por despachos de 18 de Abril de 1966,
20 de Outubro de 1978 e 17 de Março de 1979, da entidade
competente;

c) Assim sendo a taxa de ligação de saneamento na povoação de
Armação de Pêra, exigida pela Câmara Municipal de Silves é legal;

d) Porque a douta sentença recorrida assim não decidiu deve ser
revogada, dando-se provimento ao presente recurso.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste STA, emitiu douto parecer no sentido de que o recurso
não merece provimento pelas razões aduzidas em idêntico parecer
proferido no Recurso no 10 637 de que juntou fotocópia no qual
sustentou que o dito Regulamento não estava em vigor, na data em
que foi liquidada a taxa porque nunca foi aprovado nos termos do
arto 22o do Dec. lei 31 674 de 22/11/941, por isso, carecia de base
legal a dívida exequenda.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
É a seguinte a factualidade apurada e dada como assente na sen-

tença recorrida:
1 - Pela Câmara Municipal de Silves, foi movida ao oponente exe-

cução fiscal para cobrança de dívida proveniente de tal taxa de ligação
de saneamento.

2 - A citação do oponente em tal execução ocorreu em 20/6/79.
3 - A construção da rede de esgotos de Armação de Pêra foi feita

por administração dos serviços municipalizados da Câmara Municipal
de Silves nos anos de 1965 a 1968 e posteriormente.

4 - Tal rede de esgotos foi iniciada antes da existência da Comissão
Regional de Turismo do Algarve criada pelo Dec. lei 114/70 de 18/3.

5 - A Comissão Regional de Turismo do Algarve executou a cons-
trução do emissário e a estação de tratamento de Armação de Pêra,
concluída a rede que é adaptação da rede existente para a sua ligação
ao emissário.

6 - Mesmo para as obras efectuadas pela Comissão Regional de
Turismo e referidas no ponto 5o que antecede, a Câmara Municipal
de Silves contribuiu pecuniariamente.

7 - O Regulamento de Esgotos de Armação de Pera foi aprovado
por despacho do Subsecretário das Obras de 18/4/66 e dele foi dado
conhecimento público por edital de 4/5/66.
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8 - Tal Regulamento veio a sofrer alterações, vindo nesta con-
formidade, a ser aprovado por despacho do Secretário de Estado
dos Recursos Hídricos e Ambiente, em 20/11/78, tendo sido patente
ao público por edital, durante trinta dias, com início de vigência em
Janeiro de 1979.

9 - O Regulamento referido em 7. e as alterações mencionadas
em 8. não foram aprovadas mediante portaria de qualquer Ministério,
nomeadamente das Obras Públicas.

10 - Em 5/1/79 encontravam-se inscritas na matriz respectiva, em
nome do oponente, as fracções A, B, C, D, E, F, G e H do imóvel
sob o arto 1058o da freguesia de Armação de Pêra.

11 - O oponente outorgou em 4/5/77 e 7/6/77, nas escrituras públicas
que constituem, respectivamente docs. fls. 6 a 9 e 10 a 12, dos quais
aqui se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais.

Foi com base na matéria de facto referida e sobretudo no ponto
no 9 do elenco factual que a sentença recorrida julgou procedente
a oposição.

Explicitou a sentença recorrida que a aprovação dos regulamentos,
como o impõe o Dec. lei 31 674, constitui um requisito legal, formal
indispensável à validade dos mesmos.

O início da vigência de tal tipo de regulamentos estava condicionado
à aprovação dos mesmos através de Portaria do Ministério das Obras
Publicas e Comunicações pelo que, ao não ser aprovado por aquela
forma, o Regulamento de Esgotos de Armação de Pêra é inválido
por nunca ter iniciado a sua vigência o que implica que as taxas
que ao seu abrigo tenham sido determinadas e se pretendam cobrar,
não existiam em disposição legal o que integra o fundamento da alín. a)
do art 176o do CPCI.

Será assim?
O fundamento de oposição à execução previsto na alín. a) do

arto 176o do CPCI - tal como hoje, a alín. a) do art 286o do CPT
- traduz-se na 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.

Reporta-se apenas à ilegalidade em abstracto da dívida exequenda
decorrente da inexistência da lei em vigor que preveja a sua liquidação
e cobrança no ano a que respeita (cfr. Alfredo J. Sousa e Silva Paixão
in Código de Processo das Contribuições e Impostos 2a edição
pág. 490).

A lei é a primeira e principal fonte de direito fiscal, uma exigência
de consagração constitucional do princípio da legalidade tributária
que surge no Estado de Direito como meio de consagrar a auto-
-tributação dos cidadãos (cfr. Cardoso da Costa in Curso de Direito
Fiscal 2a edição 1972, pág. 163).

É o corolário do art 106o, no 2 e 3 da Constituição da República
referido aos arts. 108o, nos 1, 2 e 4, 167o alín. p) e 202o alín. b)
da mesma Lei Fundamental (Alfredo Sousa e Silva Paixão ob. cit.
pág. 490o).

Escreveu-se no Acórdão deste STA de 7/11/90 - Rec. 10 637 que
seguimos de muito perto por ter decidido um caso em tudo idêntico
ao dos autos:

O fundamento de oposição à execução previsto na alín. a) do
art. 176o do CPCI “constitui uma excepção ao princípio de que na
oposição à execução fiscal não se pode apreciar a legalidade da dívida
exequenda (arts. 176o alín. g) e 145o parágrafo único)”
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“É, como se diz no Acórdão deste Tribunal de 26/9/90 - Rec.
no 10 569, expressão da relevância concedida pelo legislador ao prin-
cípio da verdade material, em termos de evitar, tanto quanto possível
uma execução coerciva injusta, não correspondente à relação jurídica
material subjacente”.

Citando Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário
p. p. 589-594 refere o mesmo Acórdão de 7/11/90: “O nosso legislador
procurou traçar uma nítida linha de separação entre as duas vias
paralelas de reacção ao acto tributário: uma, relativa à apreciação
da sua correspondência com lei no momento em que foi praticado
e que é o processo de impugnação; a outra, respeitante aos fun-
damentos supervenientes (...) e que é a oposição à execução fiscal.

Num e 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 legalidade do acto; no caso da oposição pela invocação da ile-
gitimidade superveniente desse mesmo acto na sua função de título
executivo.

No entanto, o princípio da abstracção não surge como o vigor bas-
tante para impedir que o princípio da verdade material introduza
derrogações à rigidez da apontada separação com vista a uma mais
plena salvaguarda da propriedade do cidadão pois a lei autoriza a
título excepcional a apreciação da ilegalidade do acto tributário no
próprio processo de execução em casos em que reputa de gravidade
bastante para impedir a sua preclusão nos termos normais.

É o caso do acima referido fundamento que se tem apelidado de
ilegalidade em abstracto ou absoluto e que é um reflexo particu-
larmente vigoroso da relevância do princípio da legalidade tributária
constituindo pois uma derrogação ao princípio geral da repartição
de matérias entre impugnação e oposição.

Através desse fundamento, a lei permite a invocação no processo
executivo da relação tributária subjacente, não obstante a geral pre-
clusão operada quanto às questões de legalidade no processo de im-
pugnação, reforçando, deste modo, a tutela da verdade material e
enfraquecendo o vigor do fenómeno da abstracção e é por isso que
a oposição à execução 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 na aludida hipótese a mesma
função, mas com fundamento na própria ilegalidade do acto cor-
porizado no título”.

Porém, o caso dos autos não se insere no quadro de ilegalidade
em abstracto, já que as taxas que foram liquidadas e que se pretendem
cobrar coercivamente na execução a que o executado se opôs, en-
contram o seu fundamento na lei.

Decorre do art. 10o do Dec. lei 31 674 de 22/11/941 que para fazer
face aos encargos da instalação 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 parágrafo 2o do art. 1o (ramais de ligação até à entrada dos prédios),
uma taxa de ligação e uma taxa de conservação.

No art. 11o do mesmo diploma são fixados os respectivos quan-
titativos não podendo exceder 10 % do rendimento colectável do pré-
dio e determina os sujeitos passivos da respectiva obrigação e que
são os proprietários ou requerentes da licença (parágrafo único).
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Segundo o art. 18o, todas as despesas efectuadas pela Câmara Mu-
nicipal nos termos dos arts. 15o e 16o, a quantia mencionada no art. 13o

e a importância da taxa de ligação deverão constar de títulos de co-
brança elaborados pelos serviços respectivos das mesmas Câmaras.

Dispõem no mesmo sentido os arts. 100o e segs. do Regulamento
Geral das Canalizações de esgoto aprovado pela Portaria no 11 338
de 8 de Maio de 1946.

Por seu turno, o art. 22o do Dec. lei 31 674 veio estabelecer que
as Câmaras Municipais submeterão à aprovação do Governo, por
intermédio da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos e Eléctricos,
dentro do prazo que for fixado, os projectos de regulamento para
o saneamento das respectivas povoações, os quais só entrarão em
vigor depois de aprovados, mediante portaria pelo Ministério das
Obras Públicas e Comunicações.

Sustenta o recorrente que este artigo deve considerar-se tacitamente
revogado pelo Dec. lei 158/70 de 13/4 e Dec.lei 304/77, de 29/7.

Daí partiu para o entendimento de que tendo o Regulamento do
Serviço de Saneamento do Concelho de Silves sido devidamente apro-
vado por despachos de 18 de Abril de 1966, 20 de Outubro de 1978
e 17 de Março de 1979 da entidade competente, a taxa de ligação
exigida é legal.

Mas, como claramente resulta do referido art. 22o, este normativo
refere-se à aprovação dos projectos de regulamento para o sanea-
mento, mediante portaria, nada prevendo sobre taxas, tendo estas
a sua matriz existencial nos já mencionados arts. 10o e 11o do mesmo
diploma.

Significa que tal regulamento não visava dar exequibilidade ao Dec.
lei 31 674 no que respeita à possibilidade da aplicação concreta das
taxas criadas pois que quanto a esta matéria a lei continha a definição
de todos os instrumentos jurídicos indispensávies.

Ou seja, como se viu, aquele Dec. lei continha as regras de incidência
objectiva e subjectiva, os respectivos quantitativos, a periodicidade,
as isenções, o prazo de pagamento e a definição dos títulos de cobrança
(cfr. neste sentido Ac. do STA de 5/4/95 - Rec. no 10 570).

Daí que, independentemente da questão de saber se há ou não
revogação tácita do art. 22o do Dec. lei 31 674, assim como de saber
do especial significado da publicação daqueles posteriores diplomas,
preceito aquele com base no qual a sentença recorrida decidiu pela
ilegalidade do regulamento em que se apoiou a liquidação da taxa
em cobrança, por tal regulamento não ter entrado em vigor por não
ter sido aprovado por portaria, mas antes por mero despacho, pode
dizer-se que mesmo assim jamais tal ilegalidade poderia constituir
a ilegalidade abstracta ou absoluta a que se refere a alín. a) do art. 176o

do CPCI (neste sentido Acórdão citado).
Da eventual ilegalidade do regulamento não resultaria, contra o

que se defende na sentença recorrida, a inexistência das referidas
taxas nas leis em vigor uma vez que a sua emanação procederia não
de qualquer regulamento local que, no caso se limitou a reproduzir,
nessa parte, o acto legislativo fundamental, mas sim do Dec. lei 31 674
e Portaria no 11 338.

Por outras palavras, não é a falta de regulamento, ou a sua in-
viabilidade jurídica mercê da revogação do dispositivo legal que con-
dicionava a existência daquele à aprovação mediante portaria - que
nunca ocorreu - que acarreta a inexistência legal da taxa já que esta,
como se viu, encontra a sua fonte legal nas citadas disposições do
referido Dec. lei e da Portaria.
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Ora, se as taxas exequendas encontram o seu fundamento legal
no mencionado Dec. lei 31 674 (e não no Regulamento inválido) não
faz sentido afirmar-se, como se fez na sentença recorrida, que a in-
validade do Regulamento de Esgotos de Armação de Pêra decorrente
da não aprovação pela forma legal estabelecida (através de Portaria)
tenha como consequência, no caso dos autos, a ilegalidade das taxas
em causa e tal vício integre o fundamento da ilegalidade abstracta
da dívida exequenda previsto na alín. a) do art. 176o do CPCI.

Em suma, a invocada ilegalidade do referido Regulamento é, pois,
irrelevante para o caso vertente porque não constitui a fonte ou base
legal do tributo em causa.

Face ao exposto, é forçoso concluir pela procedência do recurso
(no mesmo sentido os citados Acórdãos do STA de 7/11/90 Rec. 10 637
e de 5/4/95 - Rec. 10 570).

É nestes termos e pelas razões acima aduzidas que se acorda em
conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida.

Custas pelo oponente apenas na 1a instância.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Agos-
tinho Castro Martins — João José Coelho Dias. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril 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 incompetente em razão da hierarquia para co-
nhecer do recurso interposto ”per saltum” de decisão do
Tribunal Tributário de 1.a Instância se não tem como
fundamento exclusivamente 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 do Tribunal Tributário de 2.a instância, nos ter-
mos do art. 41o no 1 alín. a) do ETAF.

Recurso n.o 13 665. Recorrente: J. M. Rodrigues Quaresma; Recor-
rido: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

José M. Rodrigues Quaresma Lda. com sede na Figueira da Foz,
ao Cais da Alfândega no 23, inconformada com a sentença do
M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Coimbra que
julgou improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação adi-
cional do IVA e juros compensatórios nos montantes respectivos de
830.371$00 e 205.672$00, que lhe foi efectuada pelo Chefe de Re-
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partição de Finanças da Figueira da Foz, dela interpôs recurso para
o Tribunal Tributário de 2o instância.

Apresentou alegações cujo quadro conclusivo é o seguinte:
1. Nos documentos com base nos quais a recorrente deduziu o

IVA que havia pago nas transmissões de bens e prestações de serviços
em que interviera apresentavam pequenas divergências relativamente
à sua firma.

2. Essas divergências são meros erros de escrita que, como tal,
devem ser corrigidos conforme o art. 249o do Código Civil.

3. Porém, em todos eles consta o no de identificação de pessoa
colectiva da recorrente.

4. Perante esta realidade é certo que a recorrente pagou os bens
e serviços a que se referem tais documentos pelo que não houve
evasão fiscal e deve ser aceite a dedução feita do Imposto sobre
o valor acrescentado efectivamente pago.

5. Ao assim não entender violou a sentença recorrida por erro
de interpretação o no 2 do art. 19o e o no 5 do art. 35o ambos do
CIVA.

Admitido o recurso, sem contra-alegação foram remetidos os autos
ao Tribunal Tributário de 2.a instância no qual o Ex.mo Magistrado
do Ministério Público, ali em serviço, se pronunciou pela improce-
dência do recurso.

Por Acórdão de 25/9/90 o Tribunal Tributário de 2.a instância jul-
gou-se incompetente em razão da hierarquia com o fundamento de
que o recurso versa exclusivamente matéria de direito.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu
douto parecer no sentido de que se declare incompetente este Tribunal
uma vez que o recurso segundo as conclusões, não versa apenas ma-
téria de direito mas também matéria de facto assim se questionando
o probatório da sentença recorrida.

Ouvida a recorrente sobre esta questão da incompetência, pro-
nunciou-se a favor defendendo que efectivamente tem razão o
Ex.mo Magistrado do Ministério Público quando refere não versar
o recurso apenas sobre matéria de direito.

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.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.

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, aliás, com o entendimento jurisprudencial pacífico
apoiado 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 com-
petente o Tribunal Tributário de 2.a instância ou se, pelo contrário,
o objecto de recurso se circunscreve à mera apreciação, interpretação
e aplicação das regras de direito, situação em que será competente
este STA.

1057

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.
Como decorre das conclusões, a recorrente afirma que nos do-

cumentos com base nos quais deduziu o IVA (...) apresentam pequenas
divergências relativamente à sua firma.

E que essas divergências são meros erros de escrita e que em todos
os documentos consta o número de indentificação de pessoa colectiva
da recorrente.

Esta realidade fáctica que se contém nas conclusões contraria o
que no elenco probatório se fixou no no 3 onde aparecem nomes
de pessoas a quem foram emitidas facturas com expressão ”sem NIPC”
querendo significar sem nome de identificação de pessoa colectiva
e ainda outros ”sem indicação da sede”.

Também o no 4 do probatório (fls. 62) da sentença se assentou
que ”alguns desses documentos não tinham qualquer identificação
do adquirente (docs. 473 e 515) e um tratava-se de uma nota interna
de ”Diversos” (Doc. no 408).

Interpretar os dizeres dos documentos e apurar se dos mesmos
consta a identificação ou não do adquirente é matéria de facto.

Está assim instalada, no âmbito do recurso, uma clara controvérsia
sobre a matéria de facto que a recorrente questiona e que urge se
tome posição sobre o tribunal competente para dela conhecer.

Temos assim que o recurso não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito, ou seja, não se reconduz à mera função inter-
pretativa e de aplicação das normas jurídicas aplicáveis à resolução
do caso concreto, antes pelo contrário envolve claramente a neces-
sidade de apreciação e julgamento da matéria de facto que vem ques-
tionada e que põe em causa o probatório ficado na sentença
impugnada.

Tarefa que não compete a este Supremo Tribunal que, no caso,
funciona como Tribunal de revista ao abrigo do art. 21o, no 4 do
ETAF conhecendo apenas da matéria de direito, mas sim ao Tribunal
Tributário de 2.a instância que nos termos do art. 39o do mesmo
diploma, conhece da matéria de facto e de direito.

Demonstrado que o objecto do recurso não se circunscreve à ma-
téria de direito e abrange matéria de facto é forçoso concluir-se pela
incompetência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo para do recurso conhecer sendo competente
o Tribunal Tributário de 2.a instância nos termos do disposto nos
arts. 21o, no 4, 32o, no 1 alín. b) e 41o, no 1 alín. a) do
ETAF — Dec.lei 129/84, 27/4-, em consonância, aliás com o estabe-
lecimento no art. 167o do CPT.

Procede, assim, a suscitada questão prévia sobre a incompetência
deste Tribunal.

Termos em que se acorda em declarar absolutamente 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 recorrente fixando-se a taxa de justiça e procuradoria,
respectivamente em 15.000$00 e 50 %.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José Jesus Cos-
ta. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 26 de Abril 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 13 762, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
3 K – Construções e Imobiliária, Lda, e de que foi Relator o Exmo

Conselheiro Doutor Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso do Su-
premo Tribunal Administrativo:

I – O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa (8o Juízo), dizendo-se inconformado
com o despacho do M.tmo juiz daquele tribunal, de 91.09.26, proferido
nos autos de processo de execução fiscal instaurada contra 3 K – Cons-
truções e Imobiliária, 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 de-
clarou o tribunal incompetente em razão da matéria para conhecer
da execução e competente a repartição de finanças da área do do-
micílio 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. 154/91, dele recorre directamente
para esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, pedindo a sua revogação e o consequente prosse-
guimento 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 este 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
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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 Supre-
mo Tribunal, pronunciou-se, no seu douto parecer, pelo não pro-
vimento do recurso, tendo, com 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 fiscal 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 de soberania, com com-
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
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dos tribunais tributários para a resolução dos conflitos de natureza
jurisdicional. 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 do 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 vio-
lado 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.Tri-
butário 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
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 91.06.28, foi instaurado no Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa (8o Juízo) o processo de execução fiscal no 2020/91, contra
3 K – Construções e Imobiliária, Lda., para cobrança de dívida pro-
veniente de imposto complementar, Secção B.

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 este exercê-las-á de imediato.”

Com o recurso jurisdicional que vem interposto pretende a re-
corrente Fazenda Pública a alteração do julgado pelo tribunal de
1a instância do 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
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e de ser cessada a sustação do processo, como resulta da execução
da ordem, dada no despacho, de notificação ao Magistrado do Mo

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
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 sustação do processo, 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, e consequentemente do recurso
jurisdicional nele interposto, poderia conseguir a satisfação do seu
direito de acção executiva, com vista à cobrança coerciva do crédito
exequendo.

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, pags. 79), “o
recorrente deixou de ter interesse a utilizar a arma judiciária, em
recorrer no processo”.

Decorrido que foi aquele prazo da 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 na 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, pags. 806). Como refere este Autor (ibidem, pags. 807),
“o requisito não se destina a assegurar eficácia à sentença; o que
está em causa é antes a 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 qualquer utilidade, dado que não se configura sequer a hipótese
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de haver actos processuais cuja validade ou efeitos sejam afectados
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,
pags. 93), pelo menos, até ao momento em que o tribunal defira
a providência reclamada pela lesão invocada.

Dado 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, pags. 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 o
recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril 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 Tri-
butário de 1.a instância, que sob invocação de inconsti-
tucionalidade material e orgânica do arto 9o do DL.
no 154/91, de 23/4, se declarou incompetente para conhecer
da execução e competente a repartição de finanças do do-
micílio do devedor, e havendo-se esgotado, na pendência
do recurso, o prazo aludido naquele preceito para as exe-
cuções continuarem a ser conhecidas no tribunal de 1a ins-
tância, não há que conhecer do recurso interposto por se
verificar a falta do pressuposto processual do interesse em
agir.

Recurso n.o 13787. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: C.O.P.
- Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas Lda; Relator:
Exmo. Cons. 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 1.a Instância de Lisboa (10o Juízo), dizendo-se inconfor-
mada com o despacho do M.tmo juiz daquele tribunal, de 91.09.25,
proferido nos autos de processo de execução fiscal instaurada contra
C.O.P. - Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, Lda, e
aí devidamente identificada, que recusou a aplicação do arto 9o, nos 1
e 2 do Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o Código
de Processo Tributário (C.P.T.), sob fundamento da sua inconstitu-
cionalidade orgânica e material e declarou o tribunal incompetente
em razão da matéria para conhecer da execução e competente a re-
partição 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. 154/91, dele recorre directamente para esta Secção do Conten-
cioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo 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 este 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 do 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 expressamente
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 Supremo
Tribunal, pronunciou-se, no seu douto parecer, pelo não provimento
do recurso, tendo, com tal sentido, dispendido as seguintes con-
siderações:

- 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 n.o 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 fiscal 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
tributários de Lisboa e Porto não sejam órgãos de soberania, com
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competência para a administração da justiça, nem que os juízes for-
mem 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 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 resolução dos conflitos de natureza
jurisdicional. 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 do 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 autorizada
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 ter
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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 86.10.23 foi distribuído ao Tribunal Tributário de 1.a Instância

de Lisboa (10o Juízo) o processo de execução fiscal, que veio a ter
o no 425/87, instaurado para cobrança de dívidas ao Centro Regional
de Segurança Social de Leiria, ao tempo do valor de 55.794$00, contra
a executada C.O.P. - Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas,
Lda.

C - A Questão Prévia da Existência do Interesse Processual em
Agir.

O arto 9o, nos 1 e 2, do Decreto-Lei n.o 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 este exercê-las-á de imediato.”

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.

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 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
da controvérsia, nos termos que vêm pedidos, sempre essa solução
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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.

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, e consequentemente do recurso
jurisdicional nele interposto, poderia conseguir a satisfação do seu
direito de acção executiva, com vista à cobrança coerciva do crédito
exequendo.

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, pags. 79), ”o
recorrente deixou de ter interesse a utilizar a arma judiciária, em
recorrer ao processo”.

Decorrido que foi aquele prazo da 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 na 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, pags. 806). Como refere este Autor (ibidem, pags. 807),
”o requisito não se destina a assegurar a eficácia à sentença; o que
está em causa é antes a 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 qualquer utilidade, dado que não se configura sequer a hipótese
de haver actos processuais cuja validade ou efeitos sejam afectados
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, pelos
menos, até ao momento em que o tribunal defira a providência re-
clamada pela lesão invocada.

Dado 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, pags. 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 tribunal
em não tomar conhecimento do recurso, pela sua superveniente
inutilidade.

Sem custas (arto 447o do C.P.Civil), por delas estar isenta o
recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Benjamim da Silva Rodrigues — Jo-
sé Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.
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Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Execuções fiscais. Art.o 9.o do DL. n.o 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 13 823. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: A. Igreja,
Lda; Relator: Exmo Conselheiro 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 (3o Juízo), dizendo-se inconformada
com o despacho do M.tmo juiz daquele tribunal, de 91.10.01, proferido
nos autos de processo de execução fiscal instaurada contra A. Igreja,
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 in-
competente 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. 154/91, dele recorre directamente para esta Secção do
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a sua revogação e o consequente prosseguimento do processo de exe-
cução 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 este 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.;
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– 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 Supre-
mo Tribunal, pronunciou-se, no seu douto parecer, pelo não pro-
vimento do recurso, tendo, com 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 fiscal 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 de soberania, com com-
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 resolução dos conflitos de natureza
jurisdicional. Ora, na medida em que atribui aos juízes dos tribunais
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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 do 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
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 89.01.06, foi instaurado no Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa (3o Juízo) o processo de execução fiscal no 173/89, que
veio a ter vários apensos, contra a executada A. Igreja, Lda., para
cobrança de várias dívidas provenientes de Imposto sobre o Valor
Acrescentado.

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 este exercê-las-á de imediato.”

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
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da ordem, dada no despacho, de notificação ao Magistrado do Mo

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
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 sustação do processo, 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, e consequentemente do recurso
jurisdicional nele interposto, poderia conseguir a satisfação do seu
direito de acção executiva, com vista à cobrança coerciva do crédito
exequendo.

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, pags. 79), “o
recorrente deixou de ter interesse a utilizar a arma judiciária, em
recorrer ao processo”.

Decorrido que foi aquele prazo da 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 na 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, pags. 806). Como refere este Autor (ibidem, pags. 807),
“o requisito não se destina a assegurar eficácia à sentença; o que
está em causa é antes a 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 qualquer utilidade, dado que não se configura sequer a hipótese
de haver actos processuais cuja validade ou efeitos sejam afectados
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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,
pags. 93), pelo menos, até ao momento em que o tribunal defira
a providência reclamada pela lesão invocada.

Dado 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, pags. 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 o
recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril 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 13.826, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
José Manuel Simões Ferreira e de que foi Relator o Exmo. Con-
selheiro Doutor Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso do Su-
premo Tribunal Administrativo:

I – O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa (3o Juízo), dizendo-se inconformado
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com o despacho do M.tmo juiz daquele tribunal, de 91.10.01, proferido
nos autos de processo de execução fiscal instaurada contra José Ma-
nuel Simões Ferreira, aí devidamente identificado, que recusou a apli-
cação 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 funda-
mento da sua inconstitucionalidade orgânica e material e declarou
o tribunal incompetente em razão da matéria para conhecer da exe-
cução e competente a repartição de finanças da área do domicílio
do devedor, e, finalmente, ordenou a notificação do Ministério Pú-
blico, logo que preenchidos os respectivos quadros, nos termos do
arto 13o, no 1 do referido DL. 154/91, dele recorre directamente para
esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, pedindo 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 este 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 Supre-
mo Tribunal, pronunciou-se, no seu douto parecer, pelo não pro-
vimento do recurso, tendo, com 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 fiscal 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 de soberania, com com-
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
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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 resolução dos conflitos de natureza
jurisdicional. 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 vio-
lado 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.Tri-
butário 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
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 90.05.18, foi instaurado no Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa (3o Juízo) o processo de execução fiscal no 1561/90, contra
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José Manuel Simões Ferreira, nele devidamente identificado, para
cobrança de diversas dívidas provenientes de imposto sobre o valor
acrescentado.

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 este exercê-las-á de imediato.”

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 Mo.
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
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-
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quer questão de sustação do processo, 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, e consequentemente do recurso
jurisdicional nele interposto, poderia conseguir a satisfação do seu
direito de acção executiva, com vista à cobrança coerciva do crédito
exequendo.

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, pags. 79), “o
recorrente deixou de ter interesse a utilizar a arma judiciária, em
recorrer no processo”.

Decorrido que foi aquele prazo da 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 na 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, pags. 806). Como refere este Autor (ibidem, pags. 807),
“o requisito não se destina a assegurar eficácia à sentença; o que
está em causa é antes a 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 qualquer utilidade, dado que não se configura sequer a hipótese
de haver actos processuais cuja validade ou efeitos sejam afectados
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,
pags. 93), pelo menos, até ao momento em que o tribunal defira
a providência reclamada pela lesão invocada.

Dado 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, pags. 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 o
recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Execuções fiscais. Art. 9o do Dec.Lei 154/91, de 23/4. Com-
petência do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa.
Repartição de finanças. Recurso. Falta de interesse proces-
sual relevante. Inutilidade superveniente.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As execuções fiscais instauradas até 1/7/91 nos Tribunais
Tributários de 1a instância de Lisboa e Porto deviam
correr seus termos naqueles Tribunais até 1 de Janeiro
de 1994, data em que tais processos deviam transitar
para as respectivas repartições de finanças.

II — O recurso interposto de decisão jurisdicional do Tribunal
tributário que declarou incompetente este Tribunal para
conhecer da execução sob a invocação de inconstitucio-
nalidade do art. 9o nos. 1 e 2 do Dec.lei 154/91, de 23/4,
e competente a repartição de finanças do domicílio do
devedor, carece de interesse processual relevante se, en-
tretanto, o prazo referido em I (até 1/1/94) se esgotou
na pendência do recurso.

III — Verificada esta situação não deve conhecer-se do recurso
por inutilidade superveniente da lide.

Recurso n.o 13 876. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Metrone
- Reproduções Heliofotográficas, Lda.; 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 (10o Juízo), não se conformando
com o despacho da M.ma Juíza daquele Tribunal, de 23/9/91, proferido
nos autos de execução instaurada e a correr termos no mesmo Tribunal
contra Metrone Reproduções Heliofotográficas Lda. que, com fun-
damento em inconstitucionalidade material e orgânica, recusou a apli-
cação dos nos. 1 e 2 do art. 9o do Dec.lei 154/91 de 23/4 e, em
consequência, declarou incompetente em razão da matéria aquele
Tribunal para conhecer da execução e competente a repartição de
finanças da área do domícílio do devedor e ordenou a notificação
do Ministério Público assim que for preenchido o lugar do futuro
quadro dos magistrados (art. 13o no 1 do Dec.lei 154/91 de 23/4),
veio interpor recurso ”per saltum” para este Supremo Tribunal
Administrativo.

Apresentou as suas alegações com as respectivas conclusões que,
no essencial, se resumem da forma que se segue:

- O Código de Processo Tributário não alterou a natureza do pro-
cesso de execução fiscal que compreende actos materialmente ad-
ministrativos e actos materialmente jurisdicionais.

- Os actos materialmente administrativos da execução fiscal in-
tegram-se no exercício de um poder jurisdicional já que a cobrança
coerciva é da competência dos Tribunais Tributários, não violando
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tal atribuição de competência, antes ou depois do CPT, o princípio
da separação dos poderes e interdependência dos órgãos de soberania.

- Foi na regulamentação do no 2 do art. 60o do ETAF que o le-
gislador do novo Código de Processo Tributário transferiu as com-
petências meramente administrativas da execução dos Tribunais Tri-
butários de 1a instância de Lisboa e do Porto para repartições de
finanças dos respectivos bairros fiscais.

- O que define uma competência meramente jurisdicional não é
a natureza da autoridade de quem a pratica, mas o modo como a
lei conformou ou tipificou o acto.

- Não houve infracção às regras constitucionais de distribuição das
competências dos órgãos do Estado pelo que inexiste razão para deixar
de aplicar com base na inconstitucionalidade os nos 1 e 2 do art 9o

do Dec.lei 154/91.
- A ordem de notificação do Ministério Público violou expressa-

mente o no 2 do art. 13o do Dec.lei 154/91 uma vez que inexiste
o respectivo lugar.

- Deve a decisão recorrida ser integralmente revogada devendo
prosseguir o processo de execução fiscal no Tribunal Tributário de
1a instância de Lisboa.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste STA, emitiu douto parecer no sentido do provimento
do recurso uma vez que os nos 1 e 2 do art. 9o do Dec.lei 154/91,
de 23/4, não enfermam do vício de inconstitucionalidade material.

Com tal procedência fica prejudicada a questão da ordem de no-
tificação do Ministério Público.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão resulta dos autos o seguinte:
- Em 6/12/90 foi instaurado no Tribunal Tributário de 1a instância

de Lisboa e distribuído ao 10o Juízo, o processo de execução fiscal
no 4179/90 contra Metrone - Reprodução Heliofotográficas, Lda. para
cobrança coerciva de dívida à Fazenda Nacional proveniente de IVA.

- Em 23/9/91 a M.ma Juíza invocando o art. 9o, no 1 e 2 do
Dec.lei 154/91, de 23/4, que aprovou o Código de Processo Tributário,
que entrou em vigor em 1/7/91, proferiu despacho de fls. 19-33 de-
clarando a inconstitucionalidade material e orgânica daqueles nos. 1
e 2 do art. 9o cuja aplicação recusou, declarando, em consequência
o Tribunal Tributário incompetente em razão da matéria e considerou
competente para tramitar os ulteriores termos do processo a repartição
de finanças da área do domicílio do devedor.

Ordenou no mesmo despacho a notificação do Ministério Público
logo que preenchido o lugar do quadro dos magistrados.

É desta decisão que vem interposto o presente recurso.
Como flui do relatado, o fundamento da decisão recorrida radica

na recusa de aplicação dos nos. 1 e 2 do art. 9o do Dec.lei 154/91,
de 23/4 e que dispõem o seguinte:

”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 aí 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
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Chefe de Repartição ou outras autoridades fiscais serão exercidas
pelo Juiz da execução, salvo se forem conferidas ao Ministro das
Finanças, caso em que este exercê-las-á de imediato.”

Significa isto que as execuções fiscais instauradas até 1/7/91 nos
Tribunais Tributários de 1a instância de Lisboa e Porto deviam, se-
gundo a lei, continuar ali a correr seus termos até 1 de Janeiro de
1994, data em que os processos pendentes deviam transitar para as
respectivas repartições de finanças.

Durante o mesmo período, as competências atribuídas pelo Código
de Processo Tributário ao Chefe da Repartição de Finanças seriam
exercidas pelo Juiz de execução.

Sucede, porém, que o período transitório durante o qual os pro-
cessos de execução deveriam continuar a seguir seus termos nos Tri-
bunais Tributários de Lisboa e Porto há muito se esgotou (1/1/94).

Será então de colocar previamente a questão de saber se, perante
o novo condicionalismo se mantem interesse no conhecimento do
recurso.

A resposta tem de ser, obviamente, negativa.
Com efeito, importa dizer, antes de mais que, o disposto nos nos 1

e 2 do art. 9o do Dec.lei 154/91, não sofreu qualquer alteração pela
via legislativa, mantendo-se plenamente em vigor sem que tenha sido
revogado.

O que significa que todos os processos de execução fiscal pendentes
em 1/1/94 nos Tribunais Tributários de 1a instância de Lisboa e Porto
transitaram definitivamente destes Tribunais para as secretarias ad-
ministrativas de execuções fiscais criadas pelo Dec.lei 419/93 de 28/12,
em substituição ou em complemento, das repartições de finanças.

Fosse qual fosse a decisão que no presente recurso viesse a ser
tomada sempre os presentes autos teriam de ser remetidos àqueles
departamentos administrativos, por onde terão de correr seus termos
até final, em obediência ao mencionado art. 9o do Dec.lei 154/91.

Ora, se a questão fulcral do recurso tem a ver com a (in)competência
do Tribunal Tributário ou da repartição de finanças, forçoso é concluir
que a partir de 1 de Janeiro de 1994, o conhecimento do recurso
perdeu todo o interesse.

Interesse processual, assim designado ou interesse em agir, como
lhe chamam preferentemente em Itália, pressuposto processual e au-
tónomo, diferente da legitimidade, ou direito do demandante estar
carecido de tutela judicial (cfr. Noções elem. de Proc. Civil de Manuel
Andrade nova edição rev. e actualizada pelo Dr. Herculano Esteves,
pág. 79-80 e Manual de Proc. Civil de Antunes Varela, Miguel Bezerra
e Sampaio e Nora, pág. 170 e segs., Cód. Proc. Civil de Luso Soares
e Romeira Mesquita 4.a edição em anotação ao art. 26o pág. 51).

Ou ainda como pressuposto inominado (cfr. Anselmo de Castro
in Dir. Proc. Civil declaratório vol. II pág. 251-255).

Pode dizer-se, com segurança que, no caso dos autos, com o simples
decurso do prazo estabelecido no no 1 do citado art. 9o de o
Dec.lei 154/91, se operou o esvaziamento ou a perda do interesse
processual por parte da recorrente.

Na falta de interesse em agir fica vedado ao Juiz o conhecimento
do mérito da causa (cfr. Anselmo de Castro, ibidem pág. 254).

Esvaziado ou esgotado que foi o objecto do recurso, torna-se, pois,
absolutamente desnecessário que sobre o mesmo este Tribunal de
recurso emita pronúncia a qual, logicamente sempre redundaria em
perfeita inutilidade.
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Em suma, não há que conhecer do objecto do recurso por carência
de interese processual relevante ou de necessidade de tutela juris-
dicional que deixou de existir precisamente no termo do prazo es-
tabelecido na lei (art. 9o, no 1 citado), momento a partir do qual
os processos de execução fiscal deixaram de correr seus termos nos
Tribunais Tributários de Lisboa e Porto e passaram para as repartições
de finanças ou secretarias administrativas de execuções fiscais criadas
para o efeito pelo referido Dec.lei 419/93 de 28/12.

Perante o exposto, face à inutilidade superveniente da lide por
motivo legalmente definido, este Supremo Tribunal deve abster-se
de conhecer do mérito do recurso - art. 287o alín. e) do CPC - (neste
sentido cfr. Ac. do STA de 29/3/95 - Rec 13 783).

Termos em que se acorda em não tomar conhecimento do recurso
por inutilidade superveniente da lide.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Abílio Bordalo (relator) — Ernâni
Figueiredo — José Jesus Costa. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 26 de Abril 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 13877. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Tepcli-
ma - Cooperativa de Técnica e Projectos de Industriais Térmicas,
CRL; Relator: o Exmo Cons Dr Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso do Su-
premo 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.tmo juiz daquele tribunal, de 91.09.24, proferido
nos autos de processo de execução fiscal instaurada contra TEPCLI-
MA - Cooperativa de Técnica e Projectos de Indústrias Térmicas,
C.R.L., e aí devidamente identificada, que recusou a aplicação do
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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. 154/91, dele recorre directamente para esta Secção do
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a sua revogação e o consequente prosseguimento do processo de exe-
cução 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 este 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 Supre-
mo Tribunal, pronunciou-se, no seu douto parecer, pelo não pro-
vimento do recurso, tendo, com 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 fiscal 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 de soberania, com com-
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
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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 resolução dos conflitos de natureza
jurisdicional. 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 vio-
lado 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.Tri-
butário 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
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 91.03.01, foi instaurado no Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa (10o Juízo) o processo de execução fiscal no 598/91, que
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veio a ter vários apensos contra a executada TEPCLIMA-Cooperativa
Técnica e Projectos de Indústrias Térmicas, C.R.L., para cobrança
de diversas dívidas provenientes de Imposto sobre o Valor Acres-
centado.

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 este exercê-las-á de imediato.”

Com o recurso jurisdicional que vem interposto pretende a re-
corrente Fazenda Pública a alteração do julgado pelo tribunal de
1a instância do 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 Mo.
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
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-
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partição de finanças competente, não se pondo, agora, também qual-
quer questão de sustação do processo, 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, e consequentemente do recurso
jurisdicional nele interposto, poderia conseguir a satisfação do seu
direito de acção executiva, com vista à cobrança coerciva do crédito
exequendo.

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, pags. 79), “o
recorrente deixou de ter interesse a utilizar a arma judiciária, em
recorrer no processo”.

Decorrido que foi aquele prazo da 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 na 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, pags. 806). Como refere este Autor (ibidem, pags. 807),
“o requisito não se destina a assegurar eficácia à sentença; o que
está em causa é antes a 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 qualquer utilidade, dado que não se configura sequer a hipótese
de haver actos processuais cuja validade ou efeitos sejam afectados
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,
pags. 93), pelo menos, até ao momento em que o tribunal defira
a providência reclamada pela lesão invocada.

Dado 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, pags. 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 o
recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Benjamim Rodrigues — José Jesus
Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, António Mota
Salgado.
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Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Execuções fiscais. Art. 9o do Dec.Lei 154/91, de 23/4. Com-
petência do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa.
Repartição de Finanças. Recurso. Falta de interesse pro-
cessual relevante. Inutilidade superveniente.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As execuções fiscais instauradas até 1/7/91 nos Tribunais
Tributários de 1a instância de Lisboa e Porto deviam
correr seus termos naqueles Tribunais até 1 de Janeiro
de 1994, data em que tais processos deviam transitar
para as respectivas repartições de finanças.

II — O recurso interposto de decisão jurisdicional do Tribunal
tributário que declarou incompetente este Tribunal para
conhecer da execução sob a invocação de inconstitucio-
nalidade do art. 9o nos. 1 e 2 do Dec.lei 154/91, de 23/4,
e competente a repartição de finanças do domicílio do
devedor, carece de interesse processual relevante se, en-
tretanto, o prazo referido em I (até 1/1/94) se esgotou
na pendência do recurso.

III — Verificada esta situação não deve conhecer-se do recurso
por inutilidade superveniente da lide.

Recurso n.o 13 908. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Portos
- Companhia Internacional de Comércio; 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 (10o Juízo), não se conformando
com o despacho da M.ma Juiza daquele Tribunal, de 8/10/91, proferido
nos autos de execução instaurada e a correr termos no mesmo Tribunal
contra Portos - Companhia Internacional de Comércio que, com fun-
damento em inconstitucionalidade material e orgânica, recusou a apli-
cação dos nos. 1 e 2 do art. 9o do Dec.lei 154/91 de 23/4 e, em
consequência, declarou incompetente em razão da matéria aquele
Tribunal para conhecer da execução e competente a repartição de
finanças da área do domicílio do devedor e ordenou a notificação
do Ministério Público assim que for preenchido o lugar do futuro
quadro dos magistrados (art. 13o no 1 do Dec.lei 154/91 de 23/4),
veio interpor recurso ”per saltum” para este Supremo Tribunal
Administrativo.

Apresentou as suas alegações com as respectivas conclusões que,
no essencial, se resumem da forma que se segue:

- O Código de Processo Tributário não alterou a natureza do pro-
cesso de execução fiscal que compreende actos materialmente ad-
ministrativos e actos materialmente jurisdicionais.

- Os actos materialmente administrativos da execução fiscal in-
tegram-se no exercício de um poder jurisdicional já que a cobrança
coerciva é da competência dos Tribunais Tributários, não violando
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tal atribuição de competência, antes ou depois do CPT, o princípio
da separação dos poderes e interdependência dos órgãos de soberania.

- Foi na regulamentação do no 2 do art. 60o do ETAF que o le-
gislador do novo Código de Processo Tributário transferiu as com-
petências meramente administrativas da execução dos Tribunais Tri-
butários de 1a instância de Lisboa e do Porto para repartições de
finanças dos respectivos bairros fiscais.

- O que define uma competência meramente jurisdicional não é
a natureza da autoridade de quem a pratica, mas o modo como a
lei conformou ou tipificou o acto.

- Não houve infracção às regras constitucionais de distribuição das
competências dos órgãos do Estado pelo que inexiste razão para deixar
de aplicar com base na inconstitucionalidade os nos 1 e 2 do art 9o

do Dec.lei 154/91.
- A ordem de notificação do Ministério Público violou expressa-

mente o no 2 do art. 13o do Dec.lei 154/91 uma vez que inexiste
o respectivo lugar.

- Deve a decisão recorrida ser integralmente revogada devendo
prosseguir o processo de execução fiscal no Tribunal Tributário de
1a instância de Lisboa.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste STA, emitiu douto parecer no sentido do provimento
do recurso uma vez que os nos 1 e 2 do art. 9o do Dec.lei 154/91,
de 23/4, não enfermam do vício de inconstitucionalidade material.

Com tal procedência fica prejudicada a questão da ordem de no-
tificação do Ministério Público.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão resulta dos autos o seguinte:
- Em 26/3/90 foi instaurado no Tribunal Tributário de 1a instância

de Lisboa e distribuído ao 10o Juízo, o processo de execução fiscal
no 321/90 contra Portos - Companhia Internacional de Comércio para
cobrança coerciva de dívida ao Centro Regional de Segurança Social
de Lisboa proveniente do não pagamento de contribuições dos anos
de 1984, 1987, 1988 e 1989.

- Em 8/10/91 a M.ma Juiza invocando o art. 9o, no 1 e 2 do
Dec.lei 154/91, de 23/4, que aprovou o Código de Processo Tributário,
que entrou em vigor em 1/7/91, proferiu despacho de fls. 19-33 de-
clarando a inconstitucionalidade material e orgânica daqueles nos. 1
e 2 do art. 9o cuja aplicação recusou, declarando, em consequência
o Tribunal Tributário incompetente em razão da matéria e considerou
competente para tramitar os ulteriores termos do processo a repartição
de finanças da área do domicílio do devedor.

Ordenou no mesmo despacho a notificação do Ministério Público
logo que preenchido o lugar do quadro dos magistrados.

É desta decisão que vem interposto o presente recurso.
Como flui do relatado, o fundamento da decisão recorrida radica

na recusa de aplicação dos nos. 1 e 2 do art. 9o do Dec.lei 154/91,
de 23/4 e que dispõem o seguinte:

”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 aí pendentes.

2. Enquanto os processos de execução fiscal referidos no número
anterior não transitarem para as repartições de finanças respectivas,
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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 este exercê-las-á de imediato.”

Significa isto que as execuções fiscais instauradas até 1/7/91 nos
Tribunais Tributários de 1a instância de Lisboa e Porto deviam, se-
gundo a lei, continuar ali a correr seus termos até 1 de Janeiro de
1994, data em que os processos pendentes deviam transitar para as
respectivas repartições de finanças.

Durante o mesmo período, as competências atribuídas pelo Código
de Processo Tributário ao Chefe da Repartição de Finanças seriam
exercidas pelo Juiz de execução.

Sucede, porém, que o período transitório durante o qual os pro-
cessos de execução deveriam continuar a seguir seus termos nos Tri-
bunais Tributários de Lisboa e Porto há muito se esgotou (1/1/94).

Será então de colocar previamente a questão de saber se, perante
o novo condicionalismo se mantém interesse no conhecimento do
recurso.

A resposta tem de ser, obviamente, negativa.
Com efeito, importa dizer, antes de mais que, o disposto nos nos 1

e 2 do art. 9o do Dec.lei 154/91, não sofreu qualquer alteração pela
via legislativa, mantendo-se plenamente em vigor sem que tenha sido
revogado.

O que significa que todos os processos de execução fiscal pendentes
em 1/1/94 nos Tribunais Tributários de 1a instância de Lisboa e Porto
transitaram definitivamente destes Tribunais para as secretarias ad-
ministrativas de execuções fiscais criadas pelo Dec.lei 419/93 de 28/12,
em substituição ou em completamento, das repartições de finanças.

Fosse qual fosse a decisão que no presente recurso viesse a ser
tomada sempre os presentes autos teriam de ser remetidos àqueles
departamentos administrativos, por onde terão de correr seus termos
até final, em obediência ao mencionado art. 9o do Dec.lei 154/91.

Ora, se a questão fulcral do recurso tem a ver com a (in)competência
do Tribunal Tributário ou da repartição de finanças, forçoso é concluir
que a partir de 1 de Janeiro de 1994, o conhecimento do recurso
perdeu todo o interesse.

Interesse processual, assim designado ou interesse em agir, como
lhe chamam preferentemente em Itália, pressuposto e autónomo, di-
ferente da legitimidade, ou direito do demandante estar carecido de
tutela judicial (cfr. Noções elem. de Proc. Civil de Manuel Andrade
nova edição rev. e actualizada pelo Dr. Herculano Esteves, pág. 79-80
e Manual de Proc. Civil de Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio
e Nora, pág. 170 e segs., Cód. Proc. Civil de Luso Soares e Romeira
Mesquita 4.a edição em anotação ao art. 26o pág. 51).

Ou ainda como pressuposto inominado (cfr. Anselmo de Castro
in Dir. Proc. Civil declaratório vol. II pág. 251-255).

Pode dizer-se, com segurança que, no caso dos autos, com o simples
decurso do prazo estabelecido no no 1 do citado art. 9o de o
Dec.lei 154/91, se operou o esvaziamento ou a perda do interesse
processual por parte da recorrente.

Na falta de interesse em agir fica vedado ao Juiz o conhecimento
do mérito da causa (cfr. Anselmo de Castro, ibidem pág. 254).

Esvaziado ou esgotado que foi o objecto do recurso, torna-se, pois,
absolutamente desnecessário que sobre o mesmo este Tribunal de
recurso emita pronúncia a qual, logicamente sempre redundaria em
perfeita inutilidade.
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Em suma, não há que conhecer do objecto do recurso por carência
de interese processual relevante ou de necessidade de tutela juris-
dicional que deixou de existir precisamente no termo do prazo es-
tabelecido na lei (art. 9o, no 1 citado), momento a partir do qual
os processos de execução fiscal deixaram de correr seus termos nos
Tribunais Tributários de Lisboa e Porto e passaram para as repartições
de finanças ou secretarias administrativas de execuções fiscais criadas
para o efeito pelo referido Dec.lei 419/93 de 28/12.

Perante o exposto, face à inutilidade superveniente da lide por
motivo legalmente definido, este Supremo Tribunal deve abster-se
de conhecer do mérito do recurso - art. 287o alín. e) do CPC - (neste
sentido cfr. Ac. do STA de 29/3/95 - Rec 13 783).

Termos em que se acorda em não tomar conhecimento do recurso
por inutilidade superveniente da lide.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José Jesus Cos-
ta. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Princípio da legalidade. Impostos. Poder legislativo. Poder ad-
ministrativo. Acto normativo. Acto administrativo. Carácter
indisponível do imposto. Liquidação do imposto. Juros com-
pensatórios. Revogação. Anulação. Reforma. Poder discri-
cionário. Acto nulo. Acto anulável. Liquidação do imposto
no processo de transgressão. Definição judicial do imposto.
Usurpação de poder. Processo de transgressão fiscal. Con-
tra-ordenação fiscal. Prescrição do procedimento. RJIFNA.
Aplicação da lei penal no tempo. Aplicação rectroactiva
de lei nova. Regime mais favorável. Inconstitucionalidade
material. Imposto do selo. Imposto profissional. Imposto
de transacções. Liquidação do imposto fora do processo
de transgressão. Suspensão da instância. Suspensão do prazo
prescricional.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O princípio da legalidade em matéria de impostos, que
entre nós vigora, significa que eles apenas podem ser cria-
dos por lei, a qual deve conter todos os elementos es-
senciais (incidência, taxa, benefícios fiscais e garantias
do contribuinte) para a definição da situação tributária
dos particulares, não podendo os referidos domínios ser
deixados à mercê do Poder Administrativo para ele os
definir através de regulamento e muito menos através
de acto administrativo (a. a.).

2 — Mas tal princípio convive com o de que cabe à Admi-
nistração, em regra, o poder de definir, através de a. a.
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imperativo e executório, o crédito de imposto (ou de juros
compensatórios) aplicando aquelas normas legais a uma
situação de facto,

3 — Tanto esse princípio como o carácter indisponível do cré-
dito de imposto não obstam a que a Administração re-
vogue, anule ou reforme esse a. a., mesmo em sentido
favorável ao contribuinte, e quer a pedido deste quer ofi-
ciosamente, através de um novo a. a.

4 — O que tais princípios proíbem, sob pena de nulidade,
é que a lei deixe à Administração (Adm.) - ou que esta
se arrogue - o poder de proceder a essa revisão através
de acto normativo.

5 — E, se também proíbem que a lei deixe à Adm. o poder
de proceder a tal revisão através de a. a. no tempo, pela
forma ou nos termos que ela considere oportunos ou
convenientes, daí não se segue que se possa recusar à
Adm. Fiscal esse poder de rever de harmonia com a lei
uma liquidação de imposto nem que, se ela o fizer ao
arrepio da lei, esse a. a. seja necessariamente nulo.

6 — Só o será se couber na previsão do arto 133o do CPA91;
ou, no caso de ser anterior à entrada em vigor deste
código, se dever assim ser qualificado de harmonia com
a jurisprudência que nessa matéria se formou neste STA.

7 — Não estando ferido de nulidade, qualquer ilegalidade de
que esse a. a. sofra será causa de mera anulabilidade,
insusceptível de declaração oficiosa: só mediante recurso
contencioso (ou, porventura, acção para reconhecimento
de direito ou interesse legalmente protegido) a apresentar
por um interessado ou pelo Mo Po, pode o tribunal anu-
lá-lo (ou declará-lo ilegal).

8 — Era por sentença judicial a lavrar neste processo de trans-
gressão fiscal [cf. §§ 1o e 2o do arto 74o do CIProfissional
e arto 234o do Regulamento do Imposto do Selo, bem
como os artos 104o, al. a), 117o e 126o do CPCI] que
teria de ser definido imperativa e coercivamente se e quan-
to a arguida devia ao Estado a esse título de juros com-
pensatórios (além da questão dos impostos profissional
e do selo, que, porém, não estão em causa neste recurso).

9 — Porque se arrogou um poder que não possuía a que o
legislador conferira aos tribunais (tributários), com ex-
clusão da Administração, o despacho do SEAF de
13-4-87 que anulou a dívida desses juros compensatórios
está ferido de nulidade, por viciado de usurpação de
poder.

10 — Se mais favorável ao réu, o regime prescricional penal
estatuído em lei nova deve aplicar-se-lhe retroactivamente
em bloco como se todos os factos, inclusive os processuais,
se tivessem passado sob o seu império, tendo em atenção
que esse regime integra não só o prazo da prescrição
mas também o seu processo de contagem e as causas
de suspensão e de interrupção.

11 — Tal regra vale também para as transgressões fiscais, já
que estas se integram no âmbito do direito penal, ainda
que porventura secundário.
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12 — Dados os fundamentos da garantia consagrada no arto 29,
no 4, in fine, da CRP, este princípio aplica-se também
às contra-ordenações fiscais.

13 — Conforme declaração proferida pelo Trib. Constitucional
com força obrigatória geral (Ac. de 8-2-94), sofrem de
inconstitucionalidade material por violarem tal preceito
da CRP os artos 2o e 5o, no 2, do DL 20-A/90, inter-
pretados no sentido de visarem impedir a aplicação da
nova lei, ainda que mais favorável ao agente, às infracções
fiscais que o RJIFNA desagradou em contra-ordenações,
isto é, enquanto (ao disporem que as normas, mesmo
substantivas, deste diploma só se aplicam a factos pra-
ticados depois da sua entrada em vigor) visarem proibir
se apliquem, ainda que mais favoráveis ao infractor, os
preceitos neste diploma adoptados sobre prescrição do
procedimento judicial a factos do pretérito, qualificados
ao tempo da sua prática como transgressões fiscais.

14 — Porém, tal aplicação retroactiva do instituto da prescrição
contido em lei nova só se justifica quando face à lei
antiga a prescrição ainda se não haja consumado.

15 — O regime de prescrição do procedimento judicial cons-
tante do arto 27o do DL no 433/82, para o qual remete
o arto 4o, no 2, do RJIFNA, porque mais favorável do
que o estipulado no arto 115 do CPCI, é o aplicável
às ditas infracções fiscais mesmo que consumados antes
da entrada em vigor do RJIFNA (desde que, porém, an-
teriores à entrada em vigor do CPT).

16 — O referido prazo prescricional não corre no período de
suspensão da instância previsto no arto 105o do CPCI
(para liquidação, fora do processo de transgressões, do
imposto - de transacções no caso - em dívida).

Recurso n.o 16.187. Recorrente: Handy Portuguesa — Indústrias Me-
tálicas, S. A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conse-
lheiro Castro Martins.

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

1. A sociedade comercial HANDY PORTUGUESA - INDÚS-
TRIAS METÁLICAS, S. A., com sede em Venda Nova, Amadora,
foi, mediante acusação formulada pela Fazenda Pública (Fa Pa) em
17-5-90, a fls. 260 e ss., submetida a julgamento no Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa (4o Juízo) como autora de várias con-
travenções fiscais p. e p. pelos artos 26o, al. a), 27o, 28o, 41o, al. a),
75o, 76o, 105o, 1o, al. a), e 106o do CITransacções, 29o e 66o do
CIProfissional e 168o, al. b), e 236o do Regulamento do Imposto
do Selo por falta de liquidação e pagamento de imposto de tran-
sações (IT) dos anos de 1979 a 1983, por entrega fora do prazo de
IT dos anos de 1980 a 1982 e por falta de entrega quer do imposto
profissional por ela deduzido, nos termos do arto 26o do CIProfissional,
aos seus empregados no 3o trimestre de 1984 quer do imposto do
selo de recibo por ela liquidado no mesmo 3o trimestre de 1984,
pelo que vinha pedida a sua condenação em multas totalizando
129.007.985$00 e no pagamento de 6.290.741$00 de imposto profis-
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sional, 457.804$00 de imposto do selo e 39.988$00 de juros com-
pensatórios (relativos a estes impostos profissional e do selo).

O Mmo. Juiz, por sentença de 20-2-92, a fls. 290 e ss., condenou-se
por tais infracções em:

a) 114 multas parcelares (fixadas nos 94 números do seu capítulo 7.2,
a fls. 302 e segs., correspondendo cada multa a uma infracção, e
a cada um desses números uma multa salvo os dois primeiros números
que englobam doze multas cada um) de valores entre 100$00 e alguns
milhares de contos, num total de 123.348.939$20;

b) 6.290.741$00 de imposto profissional;
c) 457.804$00 de imposto do selo; e
d) 39.988$00 de juros compensatórios, conforme o pedido.
2. É desta sentença que sobe o presente recurso, interposto pela

arguida que a rematar a sua minuta oferece, no que ora interessa,
as seguintes conclusões:

a) Ao não conhecer da prescrição do procedimento criminal, que
é de conhecimento oficioso, a sentença violou o arto 115o do CPCI,
conjugado com o arto 27o do DL no 433/82-10-27, pelo que deve
ser anulada em tudo o que se refere a multas.

b) Ao não atender aos efeitos do acto administrativo definitivo
e executório praticado pelo Secretário de Estado para os Assuntos
Fiscais (SEAF), mediante despacho de 13-4-87, cujo prazo de arguição
de eventual anulabilidade se encontra esgotado desde 13-4-88, de-
satendeu e violou o direito ao perdão de multas e juros compensatórios
já constituído na esfera jurídico da recorrente.

Não houve contra-alegação.
O Ministério Público (Mo Po) emitiu o seguinte parecer:
”Os factos ocorreram entre 1979 e 1983.
Visto isso; tendo em conta o princípio da aplicação retroactiva

da lei sancionatória mais favorável; e considerando o disposto nos
artos 4o, no 2, do RJIFNA, 27o, 28o e 32o do DL no 433/82, e 120o,
no 3, do C. Penal, o procedimento judicial pelas transgressões de-
nunciadas encontra-se extinto por prescrição.

Nesta parte, e nestes termos, o recurso merece provimento. Quanto
ao mais, a sentença deve ser confirmada, por correcta interpretação
e aplicação da lei”.

3. Comecemos por apreciar a questão, que nos vem posta pela
arguida, da prescrição do procedimento penal pelas contravenções,
todas de natureza fiscal, pelas quais ela foi condenada e que, a pro-
ceder, implicará a correspondente absolvição.

3.1 Tendo presentes as normas do CITransações, do CIProfissional
e do Regulamento do Imposto do Selo aplicáveis em face dos so-
breditos termos da acusação e da sentença, tais ilícitos consumaram-se
entre 1979 e 1984 (mais exactamente 31-10-84).

Segundo o arto 115o, al. b), §§ 1o e 2o, do CPCI, então vigente,
o prazo de prescrição do procedimento judicial era de cinco anos
e interrompia-se com a instauração do processo de transgressão, bem
como por via de qualquer acto praticado no processo e notificado
ao arguido (redacção do DL no 500/79-12-22).

Ora, como este processo de transgressão só foi instaurado em
23-11-1984, segue-se que esse prazo quinquenal de prescrição já então
se completara, com a consequente extinção da respectiva responsa-
bilidade penal da arguida, em ralação àquelas das apontadas infracções
consumadas antes de 23-11-79.

3.2. No tocante às restantes infracções, discute-se nos autos se se
lhes deve aplicar rectroactivamente o prazo prescricional, mais curto,
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que para o procedimento por contra-ordenação fiscal o RJIFNA, apro-
vado pelo DL no 20-A/90-01-15, prevê através de remissão que o
no 2 do seu arto 4o faz para o DL no 433/82 -10-27.

3.3. Este problema de aplicação retroactiva do regime - e não só
do prazo - prescricional mais favorável ao infractor tem sido objecto
da atenção dos poderes legislativo e judicial, e dos tratadistas, estando
hoje assente dever ele ter resposta afirmativa no respeitante ao pro-
cedimento judicial por infracções criminais.

Na verdade, o legislador constitucional impôs, na parte final do
no 4 do arto 29o da Lei Fundamental, a aplicação rectroactiva das
leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido.

Na esteira deste preceito constitucional, o arto 2o, no 4, do Cód.
Penal dispõe que “quando as disposições penais vigentes no momento
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”.

Com base nestes preceitos o STJ, considerando que “nenhuma dú-
vida se poderá razoavelmente levantar sobre saber se a lei prescri-
cional - o instituto da prescrição - é uma lei criminal ou uma disposição
penal, acerca da qual seja lícito indagar e fazer funcionar rectroac-
tivamente o regime mais favorável, sempre que se ponha o problema
da aplicação das leis penais no tempo”, decidiu, em Acórdãos de
5-3-86, 2-4-86 e 29-10-86, in BMJ 355/180, 356/117 e 360/40, respec-
tivamente, e depois no Assento de 15-2-89, in DR, I série, de 17-3-89,
pág. 1.149, e BJM 384/163, que “em matéria de prescrição do pro-
cedimento 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”.

Tal significa, no respectivo contexto, que, na hipótese de ao réu
ser mais favorável, o regime prescricional penal estatuído em lei nova
deve, com ressalva do caso julgado, aplicar-se retroactivamente em
bloco, tendo em conta que esse regime integra não só o prazo da
prescrição mas também o seu processo de contagem e as causas de
suspensão e de interrupção.

3.4. A resposta encontrada vale também para as transgressões fis-
cais, já que parece pacífico integrarem-se elas no âmbito do direito
penal, embora porventura direito penal secundário. Veja-se neste sen-
tido: o preâmbulo do DL no 20-A/90; os considerandos do Acórdão
de 19-11-75 do Pleno do STJ (proco no 24 033, em que foi tirado
assento) in BMJ no 251, p. 75; e os Acórdãos desta Secção de 16-1-80
e 25-3-81, nos recos nos 1 490 e 1 685, publicados no Apêndice, pp. 27
de 1980 e 31 de 1981, respectivamente.

Aliás pode dizer-se largamente maioritária, senão unânime, a cor-
rente que na nossa jurisprudência e doutrina sustenta dever ela valer
igualmente para os ilícitos de mera ordenação social e até para as
infracções disciplinares.

Com efeito, por exemplo, GOMES CANOTILHO e VITAL MO-
REIRA, na sua Constituição da República Portuguesa Anotada,
2a edição, 1o volume, p. 208, sustentam que o referido princípio do
no 4 do arto 9o da Constituição deve valer no domínio do ilícito de
mera ordenação social. E, se é verdade que consideram problemática
a sua aplicação ao ilícito disciplinar, o certo é que a 1a Secção deste
STA não tem hesitado em admitir a validade de tal princípio cons-



1092

titucional mesmo nesse domínio das infracções disciplinares, como
o revelam os Acs. de 24-11-83 (rec. 15.922, a p. 4.667 do Apêndice),
de 15-12-83 (rec. 15.807, a p. 4.973 do Apêndice), de 10-1-85
(rec. 17.899, a p. 17 do Apêndice), de 27-11-86 (rec. 17.658, do Pleno,
in Ac. Dout. no 305, p. 706), de 18-10-88 (rec. 15.829) e de 1-2-90
(rec. 26.916).

4.5. No sentido de tal princípio constitucional se dever também
aplicar às contra-ordenações fiscais, se pronunciaram, entre muitos
outros, os Acs. desta Secção de 24-4-91, nos recursos nos 13.156, 13.158
e 13.163, com o mesmo relator deste e aqui em parte transcritos,
e os de 13-3-91 e 20-3-91, nos recos 13.146 e 12.087, no primeiro
destes se citando vários autores favoráveis a tal solução; e, entre vários
outros, o Ac. do Tribunal Constitucional (TC) no 227/92, de 17-6-92,
publicado no D. da República, II série, de 12-9-92, p. 8498.

Aliás esta questão ficou resolvida no sentido de tal orientação ju-
risprudencial pelo Acórdão do TC no 150/94, de 8-2-94, lavrado no
processo no 603/93 e publicado no D. da República, I série A, no 75,
de 30-3-94, pág. 1561, em que declarou, com força obrigatória geral,
a inconstitucionalidade, por violação do arto 20o, no 4, da Constituição
(CRP), das normas constantes dos artos 2o e 5o, no 2, do DL no 20-A/90,
interpretadas no sentido de visarem impedir se aplique a nova lei,
ainda que mais favorável ao agente, às infracções fiscais que o RJIFNA
desgraduou em contraordenações.

4.6. Assim, em cumprimento do disposto no arto 282o da CRP,
recusamos aplicar os citados artos 2o e 5o, no 2, e, conforme determina
aquele arto 29o, no 4, da Constituição – tal como o arto 3o, no 2,
do DL no 433/82 (lei quadro dos ilícitos de mera ordenação social)
para onde remete, subsidiariamente, o no 2 do arto 4o do RJIFNA
no que às contra-ordenações fiscais concerne –, aplicaremos os pre-
ceitos desse nosso regime jurídico de 1990, no caso de ele se mostrar,
em bloco, mais favorável à aqui arguida.

4.7. Tendo em conta o exposto e o preceituado no RJIFNA e
no DL no 20-A/90 que o aprovou, segue-se que os referidos ilícitos,
se praticados em 1990, após a entrada em vigor destes diplomas,
em vez de, como o foram, entre 23-11-79 e 31-10-84, seriam puníveis
com coimas; e, nos termos das als. a) e b) do arto 27o do DL no 433/82,
aplicável por remissão do arto 4o, no 2, do mesmo RJIFNA, o cor-
respondente procedimento extinguia-se por prescrição logo que de-
corressem dois anos ou um ano (respectivamente para os puníveis
com coima superior ou não superior a 100 contos) sobre a sua prática
ou sobre algum dos factos interruptivos enumerados nas alíneas a)
a c) do no 1 do arto 28o do mesmo DL no 433/82, salvo se tivesse
entretanto ocorrido algum facto suspensivo.

Ora, como vimos, no caso de à arguida, ora recorrente, ser mais
favorável, este novo regime legal deve aplicar-se-lhe retroactivamente
em bloco como se todos os factos, inclusive os processuais, se tivessem
passado sob o seu império.

4.8. Procedendo a essa aplicação retroactiva face aos ilícitos em
apreço, temos, logo, de dar como já prescrito antes do início destes
autos o procedimento quanto às infracções às normas do imposto
de transacções consumadas quer até 9-11-82 (dois anos antes da data
do auto de notícia de fls. 3, que é de 9-11-84) quer até 9-11-83,
mas neste caso só as que caibam na previsão da al. b) do arto 27o

do DL no 433/82.
Ora analisados os referidos 94 números do capítulo 7.2 da sentença

sob recurso (fls. 302 a 308 vo), verificamos que por essa prescrição
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ficam assim abrangidas as infracções aí sancionadas sob os nos 3 a
22 e 24 a 92, bem como as dez primeiras das doze sancionadas sob
o primeiro desses números.

4.9. No tocante às infracções às normas dos impostos profissional
e do selo, sancionadas nos dois últimos dos referidos números (o
93 e o 94) e que se consumaram em 31-10-84, a prescrição do respectivo
procedimento interrompeu-se com a notificação à arguida em 4-4-86
(fls. 205 e 206) para pagamento voluntário das correspondentes multas,
liquidadas a fls. 202; mas, tendo-se reiniciado nessa data de 4-4-86,
o dito prazo prescricional de dois anos completou-se em 4-4-88, por
não ter entretanto ocorrido qualquer facto que o suspendesse ou
interrompesse: o primeiro acto posterior a 4-4-86 capaz de produzir
um efeito desses foi a notificação à arguida em 2-4-91 do despacho
que a convidava a contestar a acusação (cf. fls. 265 a 268).

4.10. Resta apreciar se prescreveu o procedimento pelas restantes
quinze infracções: doze sancionadas sob o segundo dos referidos 94
números do capítulo 7.2 da sentença; as duas últimas das doze san-
cionadas sob o primeiro desses números; e a sancionada sob o no 23.

E a resposta é afirmativa, pois, tendo terminado em Março de
1989 (com o trânsito em julgado do Acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância de 14-2-89 proferido no seu processo no 59.305 –
vide fls. 239 e segs.) a suspensão da instância contravencional (para
liquidação, fora do processo, do imposto de transacções em dívida),
determinada em 24-11-84 a fls. 189 de harmonia com o disposto no
arto 105o do CPCI, só em 2-4-91, portanto mais de dois anos depois,
é que sobreveio um facto capaz de sustar (interromper) o decurso
do dito prazo prescricional: a referida notificação à arguida do des-
pacho que a convidava a contestar a acusação.

4.11. Conclui-se, pois, estar prescrita a responsabilidade contra-
vencional ou contra-ordenacional da arguida por todas as infracções
fiscais por que a sentença a condenou em multas totalizando
123.348.939$20, o que significa que, em provimento do recurso, se
terá de revogar essa parte da sentença condenatória.

5. Como vimos acima, além dessas multas, a sentença impôs à
arguida o pagamento de 6.748.545$00 de impostos profissional e do
selo, e 39.988$00 de juros compensatórios relativos a estes impostos.
E como também já se relatou, a arguida, ora recorrente, conformou-se
com a condenação naqueles impostos.

Mas, não se conformando com a condenação nestes juros interpôs
recurso dessa parte da sentença com vista à sua revogação, dedicando
à questão quatro páginas da sua minuta (fls. 314 e 315) e concluindo,
como vimos, que, ao não atender aos efeitos do acto administrativo
definitivo e executório praticado pelo SEAF (despacho de 13-4-87),
“cujo prazo de arguição de eventual anulabilidade se encontra es-
gotado desde 13-4-88, desatendeu e violou o direito ao perdão de
(. . .) juros compensatórios já constituído na esfera jurídica da
recorrente”.

Passemos, pois, a apreciar esta parte do recurso.
5.1. Quanto a tal matéria, a sentença julgou provado:
A – Em 13-4-87 o SEAF proferiu despacho autorizando a arguida

a pagar, a título excepcional, os impostos de transacções, profissional
de selo, respectivamente em 60 prestações mensais para os dois pri-
meiros e em 10 para o último, sem juros compensatórios e sem multas,
nos casos em que ainda se não encontrassem instaurados os processos
de execução fiscal (. . .), desde que (. . .) cumprisse regularmente
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esse pagamento em prestações, que lhe foi autorizado ao abrigo do
arto 163o do CPCI, devendo, nos processos de transgressão, o Re-
presentante da Fazenda Pública abster-se de deduzir acusação.

B – “Na sequência desse aludido despacho a arguida apresentou
nas várias repartições de finanças o plano de pagamento dos impostos
em causa e tem vindo a pagar as prestações nesses termos”.

5.2. Na sua contestação a arguida alegara que, por força desse
despacho de 13-4-87 e do cumprimento que vinha a fazer do referido
plano de pagamento, não se mostrava em dívida qualquer quantia
de juros compensatórios.

A sentença julgou, porém, “inócuo, em sede deste processo de
transgressão” o dito despacho do SEAF, porque, “além de estarmos
no domínio dos direitos indisponíveis, não vigora o princípio da opor-
tunidade da acusação”, tendo até já havido “introdução do processo
em juízo pelo que, em obediência aos princípios da oficialidade e
da legalidade do processo penal-fiscal (artos 104o e segs. do CPCI),
o processo só por via de apreciação jurisdicional pode chegar ao
seu termo”.

5.3. O princípio da legalidade em matéria de impostos significa
que eles só podem ser criados por lei, a qual deve conter todos os
elementos essenciais (incidência, taxa, benefícios fiscais e garantias
do contribuinte) para a definição da situação tributária dos particulares
(cfr. ALBERTO XAVIER, in Conceito e Natureza do Acto Tributário,
1972, p. 465, e SOARES MARTINEZ, in Direito Fiscal, 7a edição,
1993, p. 106).

Este princípio, consagrado na nossa ordem jurídica, significa, pois,
que os referidos domínios não podem ser deixados à mercê do Poder
Administrativo para ele os definir através de regulamento e muito
menos através de acto administrativo.

Mas tal princípio convive pacificamente, como é óbvio, com o de
que cabe à Administração, em regra, o poder de definir, através de
acto administrativo imperativo e executório, o critério de imposto
(e/ou de juros compensatórios) aplicando aquelas normas legais a
uma situação de facto.

E tanto esse princípio da legalidade como o carácter indisponível
do crédito de imposto (ou do de juros compensatórios) não obstam
a que a Administração reveja, oficiosamente ou não, esse acto ad-
ministrativo, mesmo em sentido favorável ao contribuinte, através
de um novo acto administrativo (de revogação ou reforma do anterior).

O que tais princípios proíbem, sob pena de nulidade, é que a lei
deixe à Administração – ou que esta se arrogue – o poder de proceder
a essa revisão através de acto normativo.

E, se esses princípios também vedam que a lei deixe à Administração
– ou que esta se arrogue – o poder de proceder a tal revisão através
de acto administrativo e praticar no tempo, pela forma ou nos termos
que ela considere oportunos ou convenientes, daí não se segue que
eles proíbam o legislador de cometer à Administração Fiscal o poder
de rever, de harmonia com a lei, através de acto administrativo, uma
liquidação de imposto (e/ou de juros compensatórios) nem se segue
que, se ela o fizer ao arrepio da lei, esse acto administrativo seja
necessariamente nulo: só o será se couber na previsão de qualquer
dos dois segmentos da previsão do no 1 (que assim engloba também,
embora não apenas, o no 2) do arto 133o do CPA91; ou, no caso
de ele ser anterior à entrada em vigor deste código, se dever assim
qualificar-se de harmonia com a jurisprudência que nessa matéria
se formou neste STA.
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Não estando ele ferido de nulidade, qualquer eventual ilegalidade
de que esse acto sofra será causa de mera anulabilidade, insusceptível
de declaração judicial oficiosa: só mediante recurso contencioso (ou,
porventura, acção para reconhecimento de direito ou interesse le-
galmente protegido), a apresentar por um interessado ou pelo Mo Po,
pode o tribunal anulá-lo (ou declará-lo ilegal).

Apliquemos esta doutrina ao caso sub judice.
5.4. Está provado que por despacho de 13-4-87 o SEAF, invocando

o arto 163o do CPCI, autorizou a aqui arguida a pagar os referidos
impostos profissional e do selo em 60 e 10 prestações mensais, res-
pectivamente (com dispensa do pagamento da dita quantia de
39 988$00 de juros compensatórios por atraso no pagamento desses
impostos ao Estado “desde que ela cumprisse regularmente” o pa-
gamento daquelas prestações mensais; e decidiu enfim que neste pro-
cesso de transgressão o representante da Fazenda Pública se abstivesse
de deduzir acusação.

Está também provado que “na sequência desse despacho” a arguida
apresentou ao fisco (repartição de finanças) o plano de pagamento
desses impostos e que até à data da sentença tinha vindo a pagar
“as prestações nesses termos”.

Verifica-se que, apesar dos termos daquele despacho do SEAF,
foi em 17-5-90 deduzida acusação nestes autos pelo representante
da Fazenda Pública que aí pediu, além do mais, a condenação da
arguida no pagamento dos questionados juros.

5.5 Conforme acima se expôs, o Tribunal a quo só podia negar
validade àquele despacho do SEAF se oficiosamente o declarasse
nulo (pois que, a considerá-lo meramente anulável, tal lhe estava
neste processo vedado, como também vimos).

Ora ao declarar esse despacho “inócuo”, a sentença recorrida quis,
sem dúvida, julgá-lo nulo.

5.6. E efectivamente esse despacho está ferido de nulidade, por
viciado de usurpação de poder, já que o legislador confiou aos tribunais
(tributários) e não à Administração o poder de definir imperativa
e coercivamente, em casos como o sub judice, a responsabilidade
pelo pagamento dos questionados juros compensatórios (bem como
dos referidos impostos profissional e do selo, que, porém, não estão
em causa neste recurso).

Na verdade, era por sentença judicial a lavrar neste processo de
transgressão fiscal [cf. §§ 1o e 2o do arto 74o do CIProfissional –
aquele na redacção do DL 45 400, de 30-11-63 – e arto 234o do Re-
gulamento do Imposto do Selo, na redacção do DL 136/78-06-12,
bem como os artos 104o, al. a), 117o e 126o do CPCI] que teria de
ser definido com força coerciva se e quanto devia ao Estado a aqui
arguida a esse título de juros compensatórios (além da questão dos
ditos impostos profissional e do selo, que, porém, como se disse,
não estão em causa neste recurso).

Porque, pois, se arrogou um poder que não possuía e que o le-
gislador conferira aos tribunais (tributários), com exclusão da Ad-
ministração, o referido despacho do SEAF de 13-4-87 incorreu no
aludido vício de usurpação de poder, pelo que bem o declarou a
sentença nulo na parte em que pretendeu dispensar embora con-
dicionalmente, o pagamento da referida dívida de juros compen-
satórios.

6. Por estes fundamentos se decide:
a) Conceder provimento parcial ao recurso revogando a sentença

quanto à condenação em multas e custas correspondentes, e absol-
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vendo a arguida, por efeito da referida prescrição, das infracções
de que foi acusada, o que implica absolvição do pedido de condenação
em multas;

b) Negar provimento ao recurso na parte restante, isto é, quanto
à impugnação da condenação em juros compensatórios; e

c) Condenar a recorrente nas custas, na proporção de vencida,
com procuradoria de quarenta por cento.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Agostinho Castro Martins — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Contribuição predial. Prédio urbano. Prédio novo. Prédio re-
construído. Prédio melhorado. Prédio omisso na matriz. No-
vo artigo matricial. Aumento de rendimento. Conclusão das
obras. Ocupação. Licença de ocupação. Ampliação da ma-
téria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Dispunha o arto 214o do CCP 63 que em caso de cons-
trução, reconstrução, modificação ou melhoramento de
prédio urbano, devia o facto ser declarado no imposto
do modelo referido no arto 208o. a apresentar no mês
imediato ao da obtenção da licença exigida pelo arto 8o

do RGEU51 ou ao da ocupação, se anterior, ou, enfim,
ao da conclusão das obras, se a sua ocupação não de-
pendesse de nova licença.

2 — No capítulo da liquidação, ao dispor sobre o início da
tributação dos prédios urbanos, o aludido código não
contemplava expressamente os reconstruídos mas tão-só
os novos (arto 232o) e os omissos (arto 233o, que mandava
liquidar imposto por todo o tempo da omissão, com o
limite de 5 anos), além de no arto 234o determinar: “O
rendimento que acrescer em virtude de alteração em pré-
dios já inscritos será colectado pela contribuição que lhe
corresponda, desde o mês em que o aumento se verifique
(. . .)”.

3 — Este arto 234o só mandava, pois, tributar o aumento de
rendimento verificado em virtude da alteração: natural-
mente por partir do princípio de que não haveria razão
para a parte restante (primitiva) do rendimento não con-
tinuar (ou não ter continuado) a ser tributada nor-
malmente.

4 — Para se poder decidir o tratamento jurídico a dar ao
caso sub judice é necessário ter uma noção mais exacta
da dimensão das obras feitas: se houve uma substituição
total ou se parte do prédio ficou intacta; qual o destino
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do “reconstruído” (habitação própria, arrendamento, ven-
da); se a ocupação de todo o prédio (ou só da parte
nova) dependia de licença camarária e qual a data em
que foi declarado habitável; enfim, se, até quando e em
que medida foi liquidada contribuição predial em relação
ao primitivo (ou à parte primitiva do) prédio.

Recurso no 16.765. Recorrente: João da Cruz Metódio; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

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

1. JOÃO DA CRUZ METÓDIO, residente em Paio de Baixo,
freguesia de Pataias, município de Alcobaça, impugnou, alegando ine-
xistência de facto tributário, a liquidação de contribuição predial dos
anos de 1981 a 1983 e 1984 (neste caso apenas quanto a um duodécimo)
incidente sobre o prédio urbano inscrito na matriz da dita freguesia
de Pataias sob o arto 3.681.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Leiria julgou a impugnação
improcedente por Sentença de 19-11-91 (fls. 40 a 43), da qual o im-
pugnante interpôs para o Tribunal Tributário de 2a Instância recurso
a que foi negado provimento por Acórdão de 12-5-92 (fls. 65 a 68).

É deste aresto que sobe o presente recurso, interposto pelo im-
pugnante, que a rematar a sua minuta oferece as seguintes conclusões:

a) As instâncias basearam as suas decisões no pressuposto, errado,
de que um prédio reconstruído não tem a natureza de um prédio
novo.

b) Que o prédio tem, porém, essa natureza, é o que emana da
jurisprudência firmada no Ac. desta Secção do STA de 18-2-88 in
AD no 325, págs. 62/63: “Reconstruir - dizem os dicionários - é cons-
truir de novo”.

c) É, pois, esse o entendimento que deve ser seguido na inter-
pretação do arto 232o do Cód. da Contribuição Predial (CCP63) que,
tal como os artos 233o e 234o, é uma norma especial, por contemplar
situações específicas, que escapam às regras gerais da tributação.

d) Nas decisões das instâncias não foi posto em dúvida que o prédio
em questão foi reconstruído.

e) A declaração apresentada por imperativo do arto 214o do CCP63
contém os necessários elementos para avaliação e descrição na matriz
e não contradiz o que atrás se refere.

f) A repartição de finanças, ao liquidar a contribuição predial dos
anos de 1981 a 1983 e do primeiro duodécimo de 1984 não teve
em conta que na tributação era de considerar a data da passagem
da licença de habitabilidade, já que o prédio não fora ocupado antes.

g) Violou, portanto, o citado arto 232o do CCP63.
h) Deve, pois, dar-se provimento ao recurso e revogar-se a decisão

recorrida, com anulação “da contribuição predial a mais liquidada”.
Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu o seguinte parecer:
A norma do arto 232o do C. C. Predial aplica-se, nos seus próprios

termos, aos prédios novos; a do arto 234o aplica-se a prédios já inscritos
na matriz que sofram alterações.

Da matéria de facto provada nas instâncias apura-se que o prédio
em questão foi reconstruído sobre o antes inscrito sob o arto 2000
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na matriz predial e que, uma vez reconstruído “foi inscrito na matriz
sob o no 3681, eliminando-se consequentemente o arto 2000”.

Reconstruir significa “construir de novo” e alteração é “modifi-
cação” (cfr. Dicionário de Português, Porto Editora, 3a ed., págs. 1261
e 68, respectivamente).

Visto tudo o exposto, o prédio em causa é novo e depois de pronto
foi inscrito na matriz.

Sendo assim, ao caso aplica-se o arto 232o do C. C. Predial, pelo
que o recurso merece provimento.

2. Factos que o tribunal a quo julgou provados:
A - Em 30-4-86 o impugnante apresentou na Repartição de Fi-

nanças de Alcobaça a declaração modelo 129 para inscrição na matriz
do prédio urbano reconstruído sobre o antes inscrito sob o arto 2000
na matriz predial da freguesia de Pataias.

B - Porque em tal declaração não se fizera constar o logradouro,
o impugnante apresentou em 9-5-86, para a substituir, nova declaração
modelo 129.

C - “Em ambas as declarações o impugnante referia que a mesma
respeitava a um prédio urbano reconstruído, desocupado e cujas obras
estavam concluídas há mais de cinco anos.

D - O prédio foi avaliado, tendo-lhe a comissão de avaliação atri-
buído um rendimento ilíquido de 900.000$00, correspondente a
703.800$00 de rendimento colectável, com 20 % de despesas de con-
servação e 3 % de encargos do arto 115o

E - O prédio foi inscrito na matriz sob o artigo 3681, eliminando-se
em consequência o artigo 2000.

F - A contribuição predial foi lançada no ano de 1986 e incluiu
os rendimentos dos cinco anos anteriores.

3. Como vimos, o recorrente alega que a contribuição predial a
liquidar sobre o dito prédio urbano inscrito no arto 3681 da matriz
predial da freguesia de Pataias não podia abranger o período anterior
à data da passagem da licença de habitabilidade, ocorrida em 10-2-84,
visto se tratar de prédio reconstruído (a equiparar para esse efeito
a prédio novo) não ocupado antes daquela data.

O aresto recorrido, sufragando a tese da Administração (com ex-
cepção do técnico verificador tributário de 1a classe que em cum-
primento de ordem de serviço de 28-2-87, prestou a informação de
12-1-88, junta a fls. 17) de que a contribuição era devida desde a
conclusão das obras (com o limite máximo de cinco anos), nem sequer
apreciou se estavam ou não provados aqueles factos alegados pelo
recorrente de que tal prédio não fora ocupado antes de 10-2-84, de
que a sua ocupação estava sujeita a licença e de que esta só havia
sido emitida nessa data.

4. Dispunha o arto 214o do CCP63 que em caso de construção,
reconstrução, modificação ou melhoramento de prédio urbano, devia
o facto ser declarado no impresso do modelo referido no arto 208o,
a apresentar no mês imediato ao da obtenção da licença exigida pelo
arto 8o do RGEU51 ou ao da ocupação, se anterior, ou, enfim, ao
da conclusão das obras, se a sua ocupação não dependesse de nova
licença.

Este preceito encontra-se inserido numa subsecção subordinada
à epígrafe: “Prédios omissos na matriz e prédios construídos de novo,
modificados e melhorados”.

Dos prédios omissos tratava o primeiro artigo dessa subsecção,
o 213o.
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Aquela epígrafe apenas mencionava, além dos omissos, os prédios
construídos de novo, os modificados e os melhorados; mas que o
legislador quis contemplar também os reconstruídos é evidente face
ao texto do citado arto 214o

Já no capítulo dedicado à liquidação, ao dispor sobre o início da
tributação dos prédios urbanos, o referido código não contemplava
expressamente os reconstruídos mas tão-só os novos (arto 232o) e
os omissos (arto 233o - que mandava liquidar imposto por todo o
tempo da omissão, com o limite de cinco anos), além de, no arto 234o,
determinar: “O rendimento que acrescer em virtude de alteração em
prédios já inscritos será colectado pela contribuição que lhe corres-
ponda, desde o mês em que o aumento se verifique (. . .)”.

5. Para concluir pela improcedência do recurso, o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância considerou que, tratando-se de prédio re-
construído, não podia ser tributado como se de prédio novo se tratasse;
que, no tocante “à tributação de prédios omissos na matriz ou prédios
inscritos que hajam sido alterados (e aqui terão de incluir-se os re-
construídos) determinam os artos 233o e 234o que serão colectados
desde o mês em que o aumento se verifique com o limite dos cinco
anos anteriores ao lançamento”; e que, “se o prédio reconstruído
tinha obras concluídas há mais de cinco anos e não havia sido inscrito
na matriz, dúvidas não restam de que era devida a contribuição predial
anterior ao lançamento com o limite máximo dos cinco anos an-
teriores”.

6. Mas a invocação daquele arto 233o não se justificava, visto a
sua estatuição se dirigir a prédios (rústicos ou urbanos) omissos na
matriz e o prédio em questão não caber, face à prova feita, nessa
categoria, que na economia do CCP63 tinha um sentido técnico
preciso.

Quanto ao arto 234o, também invocado no aresto sob recurso, já
vimos determinar ele, no que aqui pode interessar, que “o rendimento
que acrescer em virtude de alteração em prédios já inscritos será
colectado pela contribuição que lhe corresponda, desde o mês em
que o aumento se verifique”.

Como vemos, o preceito só manda tributar o aumento de ren-
dimento verificado em virtude da alteração; naturalmente por partir
do princípio de que não haveria razão para a parte restante (primitiva)
do rendimento não continuar (ou não ter continuado) a ser tributada
normalmente.

Ora o que a matéria de facto nos reporta é apenas que o impugnante
apresentou ao fisco em 1986 a declaração modelo 129 para inscrição
na matriz do prédio urbano reconstruído sobre o antes inscrito sob
o arto 2000 da matriz, declarando-o desocupado e com as obras con-
cluídas há mais de cinco anos; que o prédio foi avaliado e inscrito
na matriz sob o arto 3681, eliminando-se em consequência o arto 2000;
e que a contribuição predial foi lançada no ano de 1986 e incluiu
os rendimentos dos cinco anos anteriores.

Comecemos por salientar que, quanto às obras feitas, nos é apenas
relatado o que o recorrente declarou; e mesmo isso apenas através
de um conceito (“reconstrução”), que a própria discussão nas ins-
tâncias demonstrou à saciedade não ser unívoco.

Não se juntaram sequer cópias das descrições matriciais dos ar-
tigos 2000 (primitivo) e 3681 (após a “reconstrução”).

Ora para se poder decidir qual o tratamento a dar ao caso era
necessário ter uma noção mais exacta da dimensão das obras feitas;
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se houve uma substituição total ou se alguma parte do prédio per-
maneceu intacta; qual o destino do “reconstruído” (habitação ou uti-
lização própria, arrendamento, venda); se a ocupação de todo o prédio
(ou só da parte nova) dependia de licença camarária e qual a data
em que foi declarado habitável; enfim, se, até quando e em que medida
foi liquidada contribuição predial em relação ao dito arto 2000 da
matriz.

7. Conclui-se que a matéria de facto constante da especificação
feita pelo tribunal a quo é insuficiente para o julgamento da causa.

Por isso e ao abrigo dos artos 729o, no 3, e 730o, no 2, do CPC,
anula-se o acórdão recorrido e determina-se que o processo volte
ao Tribunal Tributário de 2.a Instância, a fim de, após ampliação
da matéria de facto que se apontou como necessária, ser a causa
aí novamente julgada, quando possível pelos mesmos juízes que pro-
feriram o aludido aresto.

Sem custas (arto 2 da tabela).

Lisboa, 26 de Abril 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 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Natureza. Férias judiciais.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo de impugnação judicial é um prazo de cadu-
cidade ou substantivo não se suspendendo nem inter-
rompendo nos termos do art. 328o do Código Civil.

II — Por isso não se suspende durante as férias, sábados, do-
mingos e feriados ao contrário do que sucede com o
prazo judicial (art. 14o no 3 do CPC).

III — Todavia, terminando o prazo para a impugnação dentro
do período de férias judiciais, o seu termo transfere-se
para o primeiro dia útil após essas mesmas férias (alín. e)
do art. 279o do Código Civil).

Recurso no 17 472. Recorrente. Fernando e Queirós, Lda; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Fernando e Queirós, Lda. com sede na Rua Elias Garcia
no 89 — Póvoa de Varzim impugnou judicialmente perante o Tribunal
Tributário de 1.a Instânica do Porto a liquidação das taxas agravadas
respeitantes à emissão do alvará de licença de obras no 244 no mon-
tante global de 2.881.962$00 correspondendo 220.792$00 à licença
de construção e 2.661.170$00 à taxa de urbanização.
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O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto daquele Tribunal
suscitou a questão da intempestividade da impugnação.

Por sentença de 6/5/93 o M.mo Juiz julgou a “acção improcedente”
sob a consideração de que a “impugnação foi instaurada vários dias
depois do termo do prazo previsto nos arts. 84o do CPCI e 123o,
no 2 do CPT, quando já estava extinto, por caducidade, o respectivo
direito de propositura”.

Inconformada com tal decisão, a impugnante interpôs recurso “per
saltum” para este Supremo Tribunal cujas alegações apresentam o
seguinte quadro conclusivo, que assim se resume:

— Mesmo aceitando que o recurso para o Tribunal competente
da deliberação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que in-
deferiu a reclamação contra a liquidação de “agravamento” de taxas,
tenha natureza substantiva, é aplicável, para liquidação do prazo de
oito dias, o art. 279o do Código Civil;

— Nos termos da alín. e) deste art. 279o, o prazo que termine
em férias judiciais, transfere-se para o 1º dia útil;

— Como a recorrente foi notificada do indeferimento da recla-
mação em 10/8/91, a apresentação da petição em 5/9/91 foi-o
atempadamente;

— A tal não obsta o facto de a Secretaria da Câmara Municipal
não ter férias judiciais;

— A douta sentença recorrida violou, por erro de interpretação
e aplicação, o disposto nos arts. 279o, alín. e) do Código Civil e art. 10o

da Lei 38/87, de 23/12.
Sem prescindir,
— A reclamação apresentada pela Autora perante a Câmara Mu-

nicipal da Póvoa do Varzim não equivale à reclamação ordinária do
CPCI ou à reclamação graciosa prevista no CPT;

— Por isso, o “recurso” a que alude o art. 22o, no 2 da Lei 1/87
é um verdadeiro recurso contencioso de anulação desse acto admi-
nistrativo a cujo prazo de interposição se aplica o disposto no art. 28o

da LPTA;
— Também por isso a petição foi apresentada em tempo;
— A douta sentença recorrida violou ainda o referido art. 28o

em conjugação com o art. 130o, no 1 ambos da LPTA e art. 62o,
no 1 do ETAF.

Ainda sem prescindir,
— A recorrente invocou vício de violação de lei que determina

a nulidade absoluta do acto que aplicou um imposto não criado por
lei, sendo que o acto nulo pode ser impugnado a todo o tempo.

Considera ainda violados os arts. 115o no 7, 106o no s 2 e 3 e
168o no 1 alín. b), e), d) e I) e 62o da Constituição da República;
e arts. 1o no 4 e 11 alín. a) e b) da Lei 1/87, de 6/1; art. 363o no 3
do Código Administrativo; art. 88o no 1 alín. c) do Dec.Lei 100/84
de 29/3 e art. 68o do Dec.Lei 445/91, de 20/11.

— Deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se
a decisão recorrida em ordem ao prosseguimento dos autos para de-
cisão da matéria de fundo.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público junto deste STA, emitiu douto parecer no sentido do pro-
vimento do recurso uma vez que tendo a notificação do indeferimento
da reclamação ocorrido em 10/8/91 e sendo a impugnação apresentada
em 5/9/91 esta deve considerar-se tempestivamente apresentada.
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Contando-se o prazo de impugnação previsto no no 2 do art. 123o

do CPT nos termos do art. 279o — no 2 do art. 49o do CPT — ter-
minando ele em férias judiciais deve considerar-se que o seu termo
se transfere para o primeiro dia útil seguinte ao termo destas, em
consonância com o disposto na alín. e) daquele art. 279o.

À aplicabilidade deste regime não obsta o facto de a petição de
impugnação não ser apresentada em Tribunal, como vem sendo Ju-
risprudência uniforme do Supremo Tribunal Administrativo.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte factualidade:
”A) Pelos serviços da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim foram

liquidadas à autora, para emissão do alvará de licença de obras no 244
de 19/4/91, taxas agravadas correspondentes ao quíntuplo da taxa nor-
mal, no que se refere à licença da construção, e ao triplo no que
respeita à taxa de urbanização.

B) A presente impugnação visa a anulação de tais agravamentos,
computados em 220.792$00 para a licença de construção e
2.661.170$00 para a taxa de urbanização.

C) A petição inicial deu entrada na secretaria daquela Câmara
Municipal em 5/9/91.

D) Antes, mediante requerimento entrado na mesma secretaria
em 6/5/91, havia a ora autora instaurado reclamação contra as li-
quidações efectuadas visando a anulação dos referidos agravamentos.

E) Em 10/8/91 foi a autora notificada do indeferimento da dita
reclamação conforme aviso de recepção a fls. 2 do processo anexo.”

Baseando-se no disposto no art. 22o no 2 da Lei 1/87 de 6/1 (Lei
das Finanças Locais), considerou o M.mo Juiz na sentença recorrida
que para efeitos de impugnação da liquidação, a reclamação apre-
sentada pela impugnante perante a Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim equivale à reclamação ordinária prevista no Código de Pro-
cesso Contribuições e Impostos ou à reclamação graciosa prevista
no Código de Processo Tributário.

Tanto num como noutro Código citados — prossegue a sentença —
o prazo para a dedução da impugnação judicial é de oito dias a contar
da notificação do indeferimento da reclamação — arts. 84o do CPCI
e 123o no 2 do CPT.

É um prazo de caducidade de natureza substantiva cujo decurso
determina a extinção do direito de impugnar em juízo e de apreciação
oficiosa, nos termos do art. 333o no 1 do Código Civil.

Partindo destes pressupostos e sob a invocação dos arts. 279o, 296o

e 332o no 1 do Código Civil, concluiu-se pela caducidade do respectivo
direito de impugnação sob a consideração decisiva de que esta foi
instaurada vários dias depois do termo do prazo previsto nos citados
arts. 84o do CPCI e 123o no 2 do CPT.

Como se extrai das conclusões da alegação, a recorrente admite
a natureza substantiva do prazo de impugnação judicial e não ques-
tiona a oficiosidade do conhecimento da extinção do respectivo direito
de impugnar.

Situa a sua argumentação em três planos distintos, em todos eles
pré-ordenada à procedência do recurso, donde sobressai em primeira
linha o atinente à interpretação do art. 279o do Código Civil.

Vejamos.
Confrontando a sentença recorrida com o que defende a recorrente,

facilmente se conclui que a controvérsia se situa apenas na forma
de contagem do prazo de impugnação, mais concretamente, na in-
terpretação e aplicação do art. 279o do Código Civil.
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É que se a decisão recorrida teve como fundamento este normativo
também é verdade que a recorrente defende a sua aplicação ao caso
vertente e que, segundo ela, terá sido violado porque o M.mo Juiz
não acolheu a melhor interpretação.

É ponto assente da jurisprudência deste STA que o prazo de im-
pugnação judicial é hoje um prazo de caducidade ou substantivo não
se suspendendo nem se interrompendo, nos termos do art. 328o do
Código Civil e por isso também não se suspende durante as férias,
sábados, domingos e feriados ao contrário do que sucederia se fosse
de considerar prazo judicial, nos termos do no 3 do art. 114o do
Código de Processo Civil (cfr. por todos os Acórdãos do STA de
2 1 / 4 / 9 3 — R e c . 1 5 1 1 7 ; d e 2 / 3 / 9 4 — R e c . 1 5 2 2 2 ; d e
29/6/94 — Rec. 14 376; de 11/1/95 — Rec. 18 139; e de
22/2/95 — Rec. 18 155).

É também o que decorre do no 2 do art. 49o do Código de Processo
Tributário aplicável ao caso dos autos uma vez que a recorrente foi
notificada do indeferimento da reclamação já depois do início da
vigência do Código de Processo Tributário (1/7/91).

Segundo o referido no 2 do art. 49o do CPT aos prazos para a
dedução de impugnação judicial (...) aplica-se o disposto no no 1
que determina que os prazos (...) contam-se de acordo com as regras
do art. 279o do Código Civil, salvo disposição especial.

Está assente nos autos que a recorrente foi notificada do inde-
ferimento da reclamação em 10/8/91 e que a apresentação da petição
ocorreu em 5/9/91.

O que significa que o dia de início (“dies a quo”) e o dia do termo
(“dies ad quem”), do prazo para a impugnação, ocorreram durante
as férias judiciais.

A recorrente dispunha do prazo de oito dias para impugnar, con-
tados da notificação da reclamação nos termos do art. 123o no 2
do Código de Processo Tributário, tal como sucedia ao abrigo do
art. 84o do Código de Processo Contribuições e Impostos.

Certo que entre a notificação e a data de interposição da impug-
nação decorreram mais de oito dias e neste prazo está afastado, como
vimos, o regime de suspensão do no 3 do mencionado art. 144o do
CPC por se tratar de um prazo não judicial ou processual mas sim
um prazo de caducidade ou substantivo.

À primeira vista haverá tentação de se considerar que, no caso
vertente, se esgotou de oito dias e caducou o direito de impugnação.

Todavia importa saber reter que a alín. e) do art. 279o do Código
Civil prescreve que o prazo que termine em domingo ou dia feriado
transfere-se para o primeiro dia útil; aos domingos e dias feriados
são equiparadas as férias judiciais se o acto sujeito a prazo tiver de
ser praticado em Juízo.

Donde decorre que terminando o prazo para a impugnação durante
as férias judiciais o seu termo transferiu-se para o primeiro dia útil
após férias, sendo irrelevante para este entendimento a apresentação
da petição nos Serviços da Câmara Municipal que, no caso, serviram
de receptáculo do Tribunal funcionando como o prolongamento deste
à semelhança das repartições de finanças (cfr. neste sentido Alfredo
José de Sousa e Silva Paixão in Código Processo Tributário comentado
e anotado pág. 255 e Acórdãos do STA de 9/3/88 — Rec. 4739; de
12/4/89 — Rec. 10 427 e de 31/5/89 — Rec. 10.463, publicados, res-
pectivamente in Ap. ao DR de 28/4/89, pág. 298; de 15/5/91, pág. 443
e 15/5/91 pág. 707).
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A interposição da impugnação dentro das férias judiciais é, pois,
de considerar em tempo por poder ser efectuada até ao primeiro
dia útil, seguinte ao termo das mesmas férias.

Com esta conclusão dirigida à procedência do recurso prejudicadas
ficam as demais questões suscitadas pela recorrente.

Termos em que, concedendo provimento ao recurso, se revoga a
decisão recorrida para que seja substituída por outra que considere
tempestiva a petição de impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Abílio Bordalo (relator) — Ernâni
Figueiredo — José Jesus Costa. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Recurso no 18 021. Recorrente: Têxtil Manuel Gonçalves, SARL; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Horta do Valle.

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

Da decisão da 1a Instância que julgara improcedente a impugnação
por si deduzida contra a liquidação do imposto de capitais, recorreu
Têxtil Manuel Gonçalves SARL para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância. Como este Tribunal se viesse a declarar incompetente em
razão da hierarquia para conhecer de tal recurso, veio o mesmo,
a pedido da recorrente a ser remetido para este STA.

Onde o Exmo Magistrado do Mo Po no seu parecer, se pronunciou
pela incompetência em razão da hierarquia do Tribunal por o mesmo
não visar exclusivamente matéria de direito.

Ouvida a parte sobre tal ponto, nada aos autos veio dizer.
Decidindo.
Como se vê das conclusões das alegações então formuladas pela

recorrente e a cuja qualificação não escaparam, como é compreensível
o que ainda que em jeito de pedido final, se formula, constata-se
que a peticionada revogação da decisão o faz a recorrente decorrer
da falta de conhecimento de matéria de facto essencial, reportando-se
a situação do facto que serviu de base ao acto tributário a uma in-
demnização pedida por um sinistro em bens permutáveis, conclusão
e formulação finais que vêm na sequência da alegação de que na
decisão não se conhecera do facto essencial de no teor do manifesto
se dizer que a importância pedida provinha de um incumprimento
do objecto de um seguro relativo a um sinistro, e de que na impugnação
se precisara que o seguro respeitava a bens do activo permutável
em trânsito.

Daqui resulta com clareza que a recorrente, e pretendendo de tal
fazer surtir efeitos jurídicos concretos, põe em crise a própria fixação
da matéria probatória em que se baseou a decisão recorrida.

Ora o imputado erro na fixação da matéria probatória é ponto
assente que não pode constituir objecto do recurso de revista e é
um exemplo paradigmático da falta de exclusividade, no recurso, da
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fundamentação de direito única sobre a qual a este Supremo Tribunal
cabe conhecer no âmbito da competência que a lei lhe reserva, e
que assenta ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que de harmonia com o disposto nos artigos 21 e 4,
32 n. 1 b) e 41 no 1 a) do E.T.A.F. se acorda em declarar este Tribunal
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e
em atribui-la ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente com taxa de justiça que se fixa em
15.000 escudos.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do — João José Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Sentença. Nulidade de sentença.
Falta de fundamentação de facto e de direito. Artos 142.o
no 2. e 144o, no 1, do Código de Procedimento Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

É nula a sentença que julga extinta a instância por inutilidade
superveniente da lide pelo facto de o impugnante haver pago
o imposto liquidado para beneficiar de uma amnistia, se
ela não explica as razões pelas quais considera que o pa-
gamento implica a aceitação do acto tributário e nem sequer
indica a lei de amnistia que invoca, a liquidação impugnada,
a quantia paga voluntariamente e a data do pagamento
e outros elementos de facto que habilitem a emitir um juízo
sobre se o impugnante, ao pagar o imposto liquidado e
impugnado, se quis ou não conformar com o acto tributário.

Recurso n.o 18.085. Recorrente: MALHAS EICAL-Empresa Indust-
rial do Cávado, Lda.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
Exmo.Conso.Dr. Jesus Costa.

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

I-Malhas Eical-Empresa Industrial do Cávado, Lda, com sede em
Calçada, Mariz, Barcelos, interpôs o presente recurso da sentença
de 18.1.1994, a fls. 82 e verso, do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Braga, que, nos autos de impugnação pela recorrente deduzida
contra a liquidação de Imposto sobre o Valor Acrescentado e juros
compensatórios, em relação ao ano de 1989, feita pela Repartição
de Finanças de Barcelos, julgou extinta a instância, por inutilidade
superveniente da lide, em virtude de a recorrente haver beneficiado
da amnistia dos juros compensatórios’.
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A recorrente discorda deste entendimento e conclui as suas ale-
gações com as seguintes conclusões:

“1. Por falta de fundamentação, a douta sentença viola o disposto
no no 2 do arto 142o do CPT, pelo que é nula (arto 144o do CPT);

2. Viola também o princípio da legalidade fiscal, consagrado no
arto 106o da Constituição da República Portuguesa;

3. Não se pode concluir dos autos que a recorrente ao pagar o
imposto tenha querido aceitar o acto tributário. Por conseguinte, não
se verifica a inutilidade superveniente da lide;

Ao decidir em contrário a douta sentença recorrida violou a alínea
e) do arto 287o do Código de Processo Civil (CPC), ex vi do arto 2o

do CPT;
4. É legal a ampliação do pedido, visto que resulta do desenvol-

vimento e consequência do pedido primitivo.
Porque assim não entendeu a sentença do Meritíssimo Juiz a quo

violou o arto 273o, no 2, do CPC, ex vi do arto 2o do CPT.
Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando o ponto de vista

de que, tendo a recorrente pago o imposto liquidado com benefício
de amnistia, ficou precludido o direito a impugnar a liquidação.

O Exmo Magistrado do Mo Po neste STA emitiu o parecer de
que a sentença é na verdade nula, em virtude de a decisão de extinção
da instância por inutilidade superveniente da lide não conter qualquer
fundamentação de direito, o que dever ser declarado, ficando pre-
cludidas as demais questões, e que a questão colocada na 4a conclusão
das alegações não pode ser conhecida pelo tribunal, uma vez que
ela diz respeito a um despacho que imediatamente antecedeu a sen-
tença e de que a recorrente não interpôs recurso.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II-Importa estabelecer o thema decidendum.
Oram, tem o Exmo Magistrado do Mo Po razão ao sustentar que

este tribunal não pode conhecer da questão colocada na 4a conclusão
das alegações, uma vez que essa questão não foi apreciada na sentença
recorrida mas sim em despacho que imediatamente a antecedeu e
desse despacho a recorrente não interpôs recurso.

Por isso, as questões a decidir são a de saber se a sentença é
nula, por falta de fundamentação da decisão, a de saber se a sentença
violou o arto 106o da Constituição e a de saber se se verifica fun-
damento para a inutilidade superveniente da lide em virtude de a
recorrente haver pago o imposto impugnado e beneficiado da amnistia.

A questão que logra prioridade de conhecimento é a da alegada
nulidade da sentença, uma vez que a sua eventual procedência implica
a anulação da sentença e a necessidade de prolacção de nova, ficando
precludidas as demais questões colocadas no recurso. Vejamos, pois,
essa questão.

III-A sentença é do seguinte teor:
‘Nesta impugnação de Malhas Eical-Empresa Industrial do Cávado,

Lda, contra a Fazenda Pública, na pendência do processo, a impug-
nante pagou a quantia cuja liquidação queria ver anulada, beneficiando
desse modo da amnistia dos juros compensatórios também em causa,
aceitando deste modo o acto tributário.

Julga-se, pois, extinta a instância por inutilidade superveniente da
lide.

Custas pela impugnante.
D.N.”
Ora, a simples leitura da sentença mostra com toda a segurança

que ela não contém a menor fundamentação de direito da conclusão
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que extrai do facto de a recorrente haver pago o imposto impugnado
e haver beneficiado da amnistia quanto aos juros compensatórios.
Limita-se a sentença a dizer que a recorrente aceitou o acto impugnado
mas não explica porquê.

De resto, a sentença não especifica qual a lei de amnistia de que
a recorrente terá beneficiado nem sequer contém elementos de facto
suficientes para servir de suporte a qualquer solução de direito. Não
se concretiza qual o objecto da impugnação, com indicação do imposto
e ano em causa, o montante que a recorrente terá pago, pagamento
esse que, segundo a sentença, foi para a recorrente beneficiar da
amnistia, e data deste pagamento. Da sentença não consta ainda a
referência aos fundamentos da impugnação nem a referência aos ter-
mos em que a recorrente terá efectuado o pagamento do imposto
em dívida, por forma que permita um juízo sobre se ela terá ou
não aceitado o acto tributário com esse pagamento.

Todos estes elementos são absolutamente necessários para a cor-
recta análise das questões de direito que a impugnação suscita.
A sua falta impede adequada solução de direito.

A sentença, na realidade, de sentença só tem o nome.
Assim sendo, não subsiste qualquer dúvida de que a dita sentença

é nula, por violação do disposto nos artos 142o, no 2, e 144o, ambos
do Código de Processo Tributário.

Termos em que se acorda em anular a sentença recorrida, a qual
deve ser substituída por outra que inclua os elementos de facto per-
tinentes, nos termos expostos, e subsequente decisão, com a devida
fundamentação de direito.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — José de Jesus Costa — Francisco
Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Contribuição industrial. Custo. Reintegração e amortização.
Trepasse. outro direito. Indemnização para cedência de local
arrendado. Celebrado de novo arrendamento. Arto 26.o, no 7,
do Código da Contribuição Industrial. Divisão II da Ta-
bela II anexa à Portaria no 737/81, de 29 de Agosto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os negócios jurídicos pelos quais uma pessoa presta a
outra uma indemnização para que esta denuncie o con-
trato de arrendamento de um local onde exercia um de-
terminado comércio, com vista a permitir à pessoa que
presta a indemnização efectuar novo contrato de arren-
damento e aí instalar um diferente estabelecimento co-
mercial, e bem assim a celebração do novo contrato de
arrendamento não constituem um trespasse;
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II — Por isso, a indemnização referida não constitui o custo
da obtenção de um activo incorpóreo imobilizado in-
susceptível de amortização, nos termos do no 4 da Divisão
II da Tabela II anexa à Portaria no 737/81, de 29 de
Agosto;

III — Tal indemnização também constitui o custo da obtenção
de um ‘outro direito’, enquadrável no no 6 da mesma
Divisão II;

IV — A indemnização visou permitir a instalação de um novo
estabelecimento no local, para aumentar a fonte produ-
tora da pessoa que prestou a indemnização, e por isso
constitui um custo, nos termos e para os efeitos do disposto
no corpo do arto 26o, no 7o, do Código da Contribuição
Industrial, e por isso é dedutível para efeito de deter-
minação da matéria colectável de contribuição industrial.

V — Tal indemnização constitui um gasto plurianual não ini-
cial, enqudrável no no 2 da Divisão II da Portaria 737/81,
de 29 de Agosto.

Recurso n.o 18194. Recorrente: Luís Veiga, Lda; Recorrido: Fazenda
Pública; Relator: Exmo.Conso.Dr. Jesus Costa.

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

I-Luís Veiga, Lda, nos autos devidamente identificada, interpôs o
presente recurso da sentença de 6.10.1992, a fls. 73 e segs., do 1o

Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que julgou
improcedente a impugnação que a recorrente deduzira contra a li-
quidação de Contribuição Industrial, grupo A, Imposto Extraordinário
sobre Lucros e juros compensatórios, relativamente ao exercício de
1987, no montante global de 3 575 188$00.

A recorrente alegara, em resumo, o seguinte:
- A impugnante dedica-se à venda a retalho de artigos de vestuário;
- Nos princípios de 1987 decidiu abrir um novo estabelecimento

em Cascais;
- Interessou-se pela loja sita no no 28-A da Rua Frederico Arouca,

então arrendada a Soelca-Sociedade Electrotécnica de Cascais, Lda,
a qual se dedicava à venda a retalho de electrodomésticos e artigos
eléctricos, não permitindo o arrendamento existente que no local pu-
desse ser exercida a venda a retalho de artigos de vestuário;

- Por isso obteve o acordo da Soelca para a renúncia ao arren-
damento, mediante indemnização a pagar pela impugnante, no mon-
tante de 34 000 000$00, e o acordo do senhorio para a realização
de um novo arrendamento com a impugnante;

- Foi celebrado um contrato-promessa de contrato de arrendamento
entre a impugnante e o senhorio e mais tarde, após a cessação do
anterior arrendamento, um novo contrato de arrendamento;

- A impugnante contabilizou a indemnização paga à Soelca como
‘Gastos plurianuais não iniciais’, indemnização essa que como tal foi
amortizada nos exercícios de 1987, 1988 e 1989;

- A administração fiscal entendeu que se verificou um trespasse
o qual, nos termos da Portaria no 737/81, seria um custo fiscal, não
amortizável, em face do disposto no no 4 da Divisão II da Tabela
II anexa à dita Portaria;
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- Porém, não houve qualquer trespasse pois que os contratos atrás
descritos nada têm a ver com tal instituto, pelo que a liquidação
é ilegal e deve ser anulada.

A sentença, depois de fixar a matéria de facto que considerou
relevante para a decisão, considerou que na verdade não foi realizado
qualquer trespasse, mas que a situação descrita configura a situação
prevista no no 6 da Divisão II da Tabela II referida -‘outros direitos’
e que esse direito não era perecível, pelo que não estava sujeito a
amortização. Por isso, manteve a liquidação.

A recorrente, inconformada, recorreu para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, insistindo no seu ponto de vista e concluindo as suas
alegações do seguinte modo:

“A) Defende a Meritíssima Juíza, em sintonia com o expresso pela
ora alegante, e contrariamente ao defendido pela Repartição de Fi-
nanças, que o conjunto de negócios jurídicos, sub judice, não cor-
respondem a um trespasse;

B) No entanto, entende-se que tal custo se deverá enquadrar no
no 6 da Divisão II, da Tabela II, anexa à Portaria 337/81, de 29 de
Agosto;

C) E mais, e mal, se entende não ser amortizável porque não
perecível;

D) Aqui não pode efectivamente a alegante estar de acordo: nada
nem ninguém garante a recuperação total ou parcial do custo;

E) Terá que justamente considerar-se um custo, amortizável porque
perecível, tal como aparece na contabilidade da alegante”.

Anote-se que há lapso na referência à Portaria 337/81, quer na
sentença quer nas alegações da recorrente, pois se quer referir à
atrás citada Portaria 737/81, de 29 de Agosto.

Sem contra-alegações subiram os autos ao T.T. de 2a Instância,
onde foi proferido o acórdão de fls. 96 e segs., declarando esse tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso,
e declarando competente para tal este STA, onde os autos deram
entrada em 11.5.1994.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po neste STA emitiu o parecer de
que embora a sentença recorrida tenha cometido excesso de pronúncia
-de que o tribunal não pode conhecer por a recorrente não ter arguido
a correspondente nulidade- o recurso não merece provimento pois
que, embora os negócios realizados não se configurem como trespasse,
como bem sustenta a sentença, a verdade é que a celebração do
contrato de arrendamento confere à recorrente um direito que tem
valor autónomo e é transmissível, direito esse que a recorrente não
alega ter perecido, pelo que se verifica a hipótese prevista no no 6
da Divisão II da Lista II anexa à Portaria no 737/91, de 29 de Agosto.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II-1- São os seguintes os factos que a sentença recorrida deu como

provados e que não são questionados:
‘a)- A impugnante tem como actividade a venda a retalho de artigos

de vestuário, encontrando-se colectada em contribuição industrial,
grupo A;

b)- A Soelca-Sociedade Electrotécnica de Cascais, lda, era arren-
datária do loja no 28-A, na Rua Frederico Arouca, em Cascais, nela
exercendo o seu comércio de electrodomésticos;

c)- Em 21-07-87, a impugnante celebrou com a Soelca o contrato
cuja fotocópia se encontra a fls. 8 e 9 e que aqui se dá por reproduzido
e celebrou com o senhorio, da loja referida em b), o contrato de
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promessa de arrendamento da mesma, cuja fotocópia se encontra
a fls. 29 e 30 e também se dá por reproduzida;

d)- No dia 15 de Setembro de 1987, foi celebrada a escritura de-
finitiva do arrendamento da loja referida em b) à impugnante, de
que se encontra fotocópia a fls. 32 a 36, que aqui se reproduz;

e)- A impugnante pagou à Soelca, a importância de 34 000 000$00,
nos termos acordados no contrato com a mesma celebrado, referido
em c) e contabilizou-a como gastos plurianuais’, tendo procedido,
no exercício de 1987, à amortização de 5 666 100$00 (cfr. doc. de
fls. 38);

f)- A AF não considerou a referida verba de 5 666 100$00 como
custo do exercício, por entender que a mesma respeita a ‘trespasse
da loja de Cascais’, como fez constar do mapa mod. 27-G, tendo-a
acrescido à matéria colectável;

g)- Em consequência, procedeu à liquidação adicional ora impug-
nada, sendo 2 104 378$00 de contribuição industrial, 141 653$00 de
imposto extraordinário s/lucros e 1 329 157$00 de juros compensa-
tórios (cfr. fls. 38 e 39);

h)- A impugnante reclamou, nos termos do arto 4o do CPCI, tendo
sobre a reclamação sido prestada a informação que se encontra a
fls. 46 a 48 e aqui se dá por reproduzida’.

2- Vejamos o thema decidendum do recurso.
2.1- Dispunha o no 7o do arto 26o do Código da Contribuição In-

dustrial que se consideram custos do exercício ou perdas imputáveis
ao exercício as ‘reintegrações e amortizações dos elementos do activo
sujeitos a deperecimento’.

Tal doutrina foi reproduzida no arto 1o, no 1, da Portaria no 737/91,
de 29 de Agosto, nos seguintes termos:

‘Podem ser objecto de reintegração e amortização os elementos
do activo imobilizado sujeitos a deperecimento’.

As taxas de amortização anual estavam fixadas nas Tabelas anexas
à referida Portaria.

Assim é que o no 1 da Divisão II da Tabela II da citada Portaria
permitia que se amortizasse anualmente 33,33 % de ‘gastos plurianuais
iniciais (despesas de constituição, prospecção, estudos, publicidade
e outras preliminares)’.

Por sua vez, o no 2 permitia a amortização também de 33,33 %
de ‘gastos plurianuais não iniciais (despesas com aumentos de capital,
transformação jurídica das sociedades, emissão de obrigações, cam-
panhas publicitárias, prospecção, estudos, reorganização ou raciona-
lização, encargos financeiros com a aquisição ou produção própria
de imobilizado correspondentes ao período em que os respectivos
bens não estão em funcionamento, etc)’.

O no 3 permitia a amortização de 10 % do valor de ‘patentes’.
Por último, os nos 4, 5 e 6 permitiam a amortização dos valores

de ‘trespasses’, ‘marcas’, ‘alvarás, licenças, concessões e outros di-
reitos’, mas apenas em caso de ‘deperecimento efectivo, devidamente
comprovado, dentro dos limites que a Direcção-Geral das Contri-
buições e Impostos considere razoáveis’ -cf. nota (a) da Divisão II-.

A nota (b) da mesma Divisão explicitava que ‘Os alvarás, licenças,
concessões e outros direitos que se encontravam sujeitos ao regime
de condicionamento industrial, e que não estejam totalmente amor-
tizados, deverão ser amortizados a uma taxa que permita a sua com-
pleta amortização até ao exercício de 1983’.

2.2- Ora, flui do exposto que a recorrente considera que o montante
de 34 000 000$00 da indemnização paga à Soelca se enquadra no
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no 2 da Divisão II referida, isto é, considera que se trata de um
‘gasto plurianual não inicial’ e que é amortizável à taxa de 33,33 %
anualmente, enquanto a repartição de finanças liquidadora entendeu
que os negócios pela recorrente efectuados configuram um ‘trespasse’,
pelo que a amortização só é possível no caso de ‘deperecimento efec-
tivo’ e que tal trespasse, mas de ‘outro direito’ previsto no no 6 da
mesma Divisão, sujeito também ao regime de amortização apenas
no caso de deperecimento, o qual não correu, uma vez que o valor
do direito adquirido com o novo arrendamento se mantém e não
desapareceu.

Sendo assim, resulta claro que a questão submetida à apreciação
do tribunal é a de saber se a quantia de 5 666 100$00 -que a recorrente
contabilizou, sob a rubrica ‘gastos plurianuais’, como custo do exercício
de 1987, como quota-parte correspondente a esse exercício da verba
de 34 000 000$00 que pagara à Soelca-, se enquadra no no 4 da Divisão
II da Tabela II anexa à Portaria no 737/91, de 29 de Agosto, como
entendeu a administração fiscal, se no no 6 da mesma Divisão, como
sustenta a sentença, ou se tal quantia constitui ‘um gasto plurianual
não inicial’, enquadrável no no 2 da referida Divisão II, e por isso
susceptível de amortização, à taxa de 33,33 % ao ano, como pretende
a recorrente, ou ainda se é outro o enquadramento legal.

No caso de se entender que os negócios jurídicos referidos cabem
nas hipóteses dos no 4 ou 6 da citada Divisão II, coloca-se ainda
a questão de saber se ocorreu ou não o deperecimento do valor do
activo incorpóreo imobilizado, uma vez que deste pressuposto
depende a possibilidade de amortização, em face da nota (a) da Divisão
II referida.

Observe-se que o facto de a sentença ter considerado que os ne-
gócios jurídicos do caso vertente não constituem trespasse não obsta
a que o tribunal ad quem porventura assim os qualifique pois foi
esse o enquadramento jurídico que a administração fiscal fez dos
factos e o objecto da sentença recorrida consiste precisamente em
apreciar a legalidade do acto de liquidação.

Por outro lado, de observar é ainda que o Ex.mo Magistrado do
Mo Po tem razão ao salientar que o tribunal não tem que se pronunciar
sobre a questão de saber se a sentença terá cometido a nulidade
de excesso de pronúncia -cfr. a parte final da alínea d) do no 1 do
arto 668o do Código de Processo Civil-, pois que a recorrente não
arguiu essa eventual nulidade.

No caso de dever entender-se que os referidos negócios caem na
previsão do no 4 ou do no 6 da citada Divisão II, surge outra questão
qual seja a de saber se houve ou não deperecimento efectivo da valor
do ‘trespasse’ ou do ‘outro direito’, em face do preceituado na alínea
(a) da citada Divisão II, acima transcrita.

Este é o thema decidendum. Vejamos.
III-1- Ha que começar por dizer que a administração fiscal não

tem razão ao sustentar que os negócios realizados pela recorrente
traduzem um ‘trespasse’ e por isso enquadráveis no no 4 da Divisão
II da Tabela II anexa à Portaria 737/81.

Na verdade, dispunha o no 2 do arto 1118o do Código Civil -preceito
em vigor à data da realização dos negócios da recorrente, entretanto
substituído pelo arto 115o do RAU, aprovado pelo DL no 321-B/90,
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de 15 de Outubro, com nova redacção mas doutrina idêntica- o
seguinte:

‘Não há trespasse:
a) Quando, transmitida a fruição do prédio, passe a exercer-se

nele outro ramo de comércio ou indústria, ou quando, de um modo
geral, lhe seja dado outro destino;

b) Quando a transmissão não seja acompanhada de transferência,
em conjunto, das instalações, utensílios, mercadorias ou outros ele-
mentos que integram o estabelecimento’.

Ora, no caso sub judice, é evidente que não foi transmitida ao
recorrente pelo anterior arrendatário a fruição do local onde este
exercia o seu comércio. Por outro lado, nesse local passou a recorrente
a exercer um outro ramo de comércio. Para que tivesse havido um
trespasse era necessário que a recorrente houvesse sucedido na posição
contratual do anterior arrendatário perante o senhorio. O que se
verificou foi a extinção do anterior arrendamento, por denúncia do
arrendatário, e a celebração de um novo entre a recorrente e o pro-
prietário do prédio. O facto de a recorrente ter promovido a extinção
do anterior arrendamento, indemnizando o então arrendatário, não
altera os dados da situação. A indemnização foi apenas o necessário
pressuposto para que o anterior arrendatário acordasse em denunciar
o arrendamento. Mas o recorrente nada recebeu que o anterior ar-
rendatário lhe tivesse transmitido.

De notar que este conceito de ‘trespasse’, tal como está definido
no Código Civil, não se mostra que tenha sido recebido pela citada
Portaria com contornos diferentes.

Não sofre pois dúvida de que não se verifica a hipótese do no 4
da Divisão II da Tabela II anexa à Portaria 737/81.

2- Vejamos então se se verifica a hipótese do no 6 da citada Divisão
II da Portaria 737/81, como sustenta a sentença recorrida.

Refere-se tal no 6 a ‘Alvarás, licenças, concessões e outros direitos’.
Trata-se, como é evidente, de alvarás, licenças ou outros direitos

que hajam sido adquiridos e que tenham valor económico. A prova
de que assim está no facto de a Divisão II regulamentar a amortização
do ‘Activo incorpóreo’ (cfr. a epígrafe do preceito). De resto, a nota
(b) da citada Divisão II confirma-o ao dispor que ‘Os alvarás, licenças,
concessões e outros direitos que se encontravam sujeitos ao regime
de condicionamento industrial, e que não estejam totalmente amor-
tizados, deverão ser amortizados a uma taxa que permita a sua com-
pleta amortização até ao exercício de 1983’.

E trata-se, por outro lado, de alvarás, licenças, concessões ou outros
direitos que tiveram ‘um custo’. É esse custo que a Divisão II prevê
possa ser amortizado desde que o seu valor tenha deperecido.

Ora, no caso vertente, não se pode de modo nenhum afirmar que
a recorrente tenha adquirido um direito que se mantém no seu pa-
trimónio e que seja correlato do dispêndio da quantia da indemnização
que prestou ao anterior arrendatário.

Na verdade, a recorrente não adquiriu da esfera jurídica do anterior
arrendatário qualquer direito. E por isso não pode falar-se em direito
que se mantenha na sua esfera jurídica e não tenha deperecido. Com
o dispêndio da quantia da indemnização prestada ao anterior arren-
datário, a recorrente apenas criou condições para que aquele extin-
guisse o arrendamento. Mas, por via dessa extinção, não entrou na
esfera jurídica da recorrente qualquer direito que o anterior arren-
datário encabeçasse.
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É certo que a recorrente adquiriu um direito: o direito decorrente
do novo arrendamento, com valor económico, nomeadamente sus-
ceptível de concretização com um trespasse a efectuar no futuro. Mas
trata-se de um direito novo e não de um direito que antes existisse
e lhe tenha sido transmitido. Tal direito surge com a realização do
novo arrendamento e não com a extinção do arrendamento anterior.

Vistas as coisas de outro ângulo, pode dizer-se que o valor do
anterior arrendamento desapareceu com a sua extinção. Nomeada-
mente o valor de aviamento do anterior estabelecimento perdeu-se
por completo. Surgiu entretanto um direito: o novo arrendamento.
Mas esse direito tem um valor económico autónomo e que nenhuma
relação tem com o anterior arrendamento. E se o novo direito for
transmitido, através do trespasse do estabelecimento criado pela re-
corrente e no qual o direito de arrendamento se integra, o respectivo
valor será tributado em sede de IRC, como proveito do exercício
em que o trespasse se verifica.

Por outras palavras: o valor dos alvarás, licenças, concessões, e
outros direitos a que se refere o no 6 da citada Divisão II da Tabela
II anexa à Portaria 737/81 pressupõe que se trate de direitos que
tenham sido adquiridos e cuja aquisição tenha determinado custos.
Não é, repete-se, o que ocorre na situação do caso vertente.

3- Aqui chegados, importa dizer que a indemnização paga pela
recorrente ao anterior arrendatário constitui um gasto que visou au-
mentar a sua fonte produtora e por isso não pode deixar de se con-
siderar custo, nos termos e para os efeitos do arto 26o do Código
da Contribuição Industrial, enquadrável ou não em qualquer dos seus
números, uma vez que os items aí previstos o estão a título meramente
exemplificativo.

3.1- E a hipótese mais plausível é a de se considerar que o gasto
com a indemnização paga pela recorrente se enquadra na rúbrica
‘Reintegrações e amortizações do activo sujeitos a deperecimento’
a que se refere o no 7o do arto 26o citado.

Assim sendo, a sua amortização está regulada na Portaria citada,
na sua Divisão II, como entendeu a recorrente, a administração e
a sentença recorrida.

Por outro lado, trata-se se um gasto efectuado pela recorrente para
a obtenção do novo arrendamento e instalação no local arrendado
de um novo estabelecimento, gasto este semelhante aos referidos na
Portaria, com vista a aumentar a fonte produtora da recorrente.
E é um gasto plurianual, na medida em que ele visa o aumento de
receitas a partir da sua efectivação e durante anos sucessivos.

Daí que o seu enquadramento não possa deixar de ser no no 2
da Divisão II, ou seja, como gastos plurianuais não iniciais.

Por outro lado, não sofre dúvida de que tal gasto se consumiu.
Com efeito, com a sua realização, nada ficou no património da re-
corrente que tenha correspondência com esse gasto. É certo que o
novo estabelecimento da recorrente pode ter valor comercial autó-
nomo, susceptível de transação -e tudo indica tenha-. Mas esse novo
valor, e o seu maior ou menor montante, tem a ver com o valor
de aviamento que vier a ser alcançado com o giro do estabelecimento.
E repete-se, esse valor não tem correspondência com o gasto realizado
para a obtenção do novo arrendamento e a mais-valia porventura
alcançada com a sua eventual transacção ficará sujeita a IRC.

O gasto efectuado pela recorrente tem a mesma natureza de qual-
quer outro dos previstos, a título exemplificativo, no no 2 da Divisão
II da Portaria.
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Sendo assim, de concluir é que a recorrente tem razão e bem andou
ao contabililzar o dispêndio da quantia de 34 000 000$00 para obtenção
do novo arrendamento como gasto plurianual não inicial, com en-
quadramento no no 2 da Divisão II da Portaria 737/81, de 29 de
Agosto.

Pelo exposto, o recurso merece provimento e o acto de liquidação
não pode manter-se.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida e anulando-se o acto a liquidação.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 26 de Abril 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 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Parte legítima para contestar. Des-
pacho interlocutório. Subida do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada controvérsia sobre qual a entidade que deva ser no-
tificada para contestar a oposição à execução fiscal ins-
taurada para cobrança de dívidas aos C.R.S.S., e interposto
recurso jurisdicional do despacho que decida, tal recurso
só poderá subir com o que se interponha da decisão final,
nos termos dos artos 172o e 357o do C. P. Tributário, ou,
no caso de não se recorrer desta decisão, se for requerida
a sua subida independente, nos termos do arto 735o, no 2
do C. P. Civil, sendo o seu efeito o devolutivo.

Recurso no 18.215. Recorrente: Ministério Público; Recorrida: Com-
panhia Geral Agricultura Vinhas Alto Douro, S.A.; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I — O Ex.mo Mago. do Mo. Po. do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto (1o Juízo), dizendo-se inconformado com o despacho,
de 93.10.18, do M.tmo Juiz daquele tribunal, que lhe indeferiu o
seu requerimento de que a notificação para contestar a oposição à
execução fiscal, instaurada para cobrança de dívidas ao C.R.S.S., fosse
efectuada na pessoa do seu Presidente do Conselho Directivo, pela
forma constante do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, pedindo a sua revogação e substituição por outro em
que o M.tmo juiz mande notificar o C.R.S.S.

II — Para tanto invocou nas suas alegações de recurso diversas
razões que depois condensou nas seguintes proposições conclusivas:

1 — Em processo de execução fiscal ou embargos de terceiro de-
duzidos contra o Centro Regional de Segurança Social, a notificação
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a que se refere o arto 292o deve ser feita nos termos do disposto
no arto 69o, no 1 do C.P.T. e

2 — Não directamente ao Mo. Po., já que este não é órgão daquele
instituto público.

3 — Trata-se, na verdade, de uma representação voluntária, a qual
apenas pode surgir no exercício de um mandato atribuído volunta-
riamente ao representante.

4 — Como bem resulta dos autos, ao Mo. Po. não foi solicitado,
antes da prolacção do despacho sob recurso, que assumisse o pa-
trocínio do Centro Regional de Segurança Social.

5 — Pelo que, e salvo o devido respeito, o M.mo ao proferir aquele
despacho, violou a citada disposição legal — no 1 do arto 69o do C.P.T.

III — Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cumpre decidir:
A controvérsia trazida para solução a este Supremo Tribunal con-

siste em saber se é o Mo. Po. quem representa no processo de oposição
os Centros Regionais de Segurança Social ou antes se estes devem
ser notificados, nos termos do arto 69o, no 1 do CPT, para contestarem.

A Questão Prévia do Regime de Subida e Efeito do Recurso
Admitido.

Mas uma outra questão, e esta prévia, se levanta agora, questão
que tem precedência lógica sobre aquela, pois que a antecede na
elaboração do raciocínio lógico-legal de conhecimento do objecto do
recurso, que há que encarar e resolver, de imediato, já que, por ma-
nifesto lapso, o não foi, aquando do exame preliminar do recurso,
feito pelo relator do processo (cfr. arto 701o do C.P. Civil).

Referimo-nos ao regime de subida do recurso de agravo e ao efeito
do mesmo.

O M.tmo juiz a quo admitiu o recurso do referido despacho de
indeferimento, como de agravo, a subir imediatamente nos próprios
autos e com efeito suspensivo.

Constata-se, porém, que o despacho recorrido é uma decisão in-
terlocutória que foi proferida antes de decisão final.

Sendo assim, muito embora a parte vencida em tal despacho es-
tivesse obrigada a interpôr recurso dele no prazo legal (arto 356o,
no 1 do C.P. Tributário), de oito dias a contar da notificação, o certo
é que, face ao disposto na primeira parte do arto 357o do C.P. Tri-
butário e 172o, do mesmo compêndio normativo, dispositivo este para
onde aquele remete, tal recurso só poderia ser admitido para subir
com o que se interpusesse da decisão final ou, na falta deste recurso,
nos termos da última parte do no 2 do arto 735o do C.P. Civil, preceito
este também aplicável por força daquela primeira disposição legal.
Por outro lado, não devendo subir imediatamente, mas nos termos
assinalados, também o seu efeito não poderia ser o suspensivo, mas
o efeito devolutivo, de acordo, aliás, com o disposto nos artos 282o,
no 4 do C.P. Tributário e 740o do C.P. Civil.

Poderemos interrogar-nos sobre se a situação processual não terá
cabimento na hipótese contemplada no no 2 do arto 734o do C.P.
Civil, dado que este preceito se tem por abstractamente aplicável
ao processo judicial tributário, por via da remissão efectuada no citado
arto 357o do C.P. Tributário, ou seja, se o recurso interposto e admitido
não deverá ser mantido a subir imediatamente, por a sua retenção
o tornar absolutamente inútil.

Mas a dúvida não tem fundamento legal. A situação jurídica, a
que se refere o despacho recorrido, não é daquelas que sejam sus-
ceptíveis de ser integradas nessa hipótese legal.
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Em primeiro lugar, para que se pudesse falar de um recurso cuja
retenção o tornaria absolutamente inútil, seria necessário que a efi-
cácia do despacho, de que se recorre, produzisse um resultado que
fosse irreversivelmente oposto ao efeito jurídico que se propõe al-
cançar pela via do recurso, ou dito de outro modo, será aquele recurso
cujo resultado, seja ele qual for, já não poderá ter qualquer eficácia
dentro do processo e tal por via da retenção do recurso. Seguramente
não cabe dentro dessa categoria, aquele recurso, retido, cujo eventual
provimento apenas determine a anulação de alguns actos, mesmo
que seja da sentença, pois que este resultado corresponde ao risco
o à alea própria dos recursos que venham a ser atendidos.

O caso sub judice enquadra-se dentro desta categoria e não dentro
daquela, pois que o eventual provimento que venha ter, aquando
da sua subida com o da decisão final ou nesse momento, mas in-
dependentemente do dela, no caso de ser requerida a sua subida
não obstante se não recorrer daquela (arto 735o, no 2 do C.P. Civil),
não deixará de produzir eficácia dentro do processo, reconhecendo
que a representação do C.R.S.S. cabe não ao Mo. Po., mas ao seu
Presidente do Conselho Directivo, e implicando a sua notificação
para contestar e a anulação de todos os actos posteriores, neles se
incluindo a sentença.

Depois, encaminha-se neste sentido a atitude do recorrente, que,
ao interpôr o recurso, não sentiu qualquer necessidade da subida
imediata do recurso por a sua retenção o tornar útil, caso em que,
decerto, não teria deixado de alegar tal circunstância. O recorrente,
ao interpôr o seu recurso, limitou-se a manifestar a intenção de re-
correr para o Supremo Tribunal Administrativo, não tendo alegado
que a retenção do recurso o tornaria absolutamente inútil.

IV — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em alterar o regime de subida do recurso, que foi admitido,
que passará a ser o de agravo dela, no entanto e nos termos, se
requeridos, do arto 735o, no 2 do C.P. Civil, bem como em fixar a
tal recurso o efeito devolutivo e, consequentemente, em ordenar a
baixa dos autos do tribunal a quo prosseguirem os seus ulteriores
termos.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Contribuição predial. Liquidação. Fundamentação. Notifica-
ção da fundamentação da liquidação. Princípio da espe-
cialidade. Juros compensatórios.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — O acto tributário deve ser sucintamente fundamentado.
2 — A liquidação como acto de massas permite uma fun-

damentação sucinta ou expressa por formas especiais,
muitas vezes através de impressos especiais.

3 — Se a notificação da liquidação não for acompanhada
da fundamentação pode suprir-se através do procedimen-
to perito nos artos 31 da LPTA e 22 do CPT.

4 — O princípio da especialização dos exercícios exige que
os proveitos e os custos sejam contabilizados à medida
que sejam obtidos ou imputados e não quando o seu
recebimento ou pagamento.

5 — Os juros compensatórios resultam do atraso da liquidação
imputável ao contribuinte e apresentam-se como uma
indemnização derivada desse atraso.

Recurso no 18.218 de que é recorrente UCAR — Comércio de Au-
tomóveis, Peças e Acessórios, 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:

UCAR — Comércio de Automóveis, Peças e Acessórios, Lda,
p.c. 501387978, com sede na Rua de Heroísmo, 237, 4300 Porto, veio
impugnar a liquidação da contribuição industrial, grupo A, de 1985,
no montante de 3.670.269$, imposto extraordinário sobre lucros
498.087$ e juros compensatórios de 4.338.745$, no total de 8.507.101$,
com os fundamentos seguintes:

Falta de fundamentação da liquidação impugnada por nela não
terem sido indicadas as razões que levaram à decisão e a falta de
notificação em causa.

Ilegalidade da rejeição como custos de 1995, da importância de
9.507.570$, relativa a 1984 mas contabiliza em 1985.

Ilegalidade de juros compensatórios por a Administração fiscal ter
ao seu dispor, desde 8.9.86, todos os elementos necessários para pro-
ceder à liquidação.

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 procedência.

O Mo Juiz do tribunal tributário de 1a instância do Porto — 2o Juí-
zo — julgou a impugnação improcedente por não se provarem nenhum
dos fundamentos alegados.

A impugnante, não se conformando com tal decisão, interpôs re-
curso para este Supremo Tribunal (artos 32, no 1, alínea b), do ETAF
e 167o, in fine, formulando as conclusões seguintes:

1) Pela douta sentença de fs. 98/106, foi julgado improcedente a
impugnação de fls. 2/8.

2) Vem o presente recurso interposto daquela douta sentença.
3) Na sua impugnação, e com interesse para o presente recurso,

alegou sucessivamente a ora recorrente (R): a falta de fundamentação
da liquidação impugnada, a incorrecta interpretação do corpo do
arto 22 do CCI (são princípios da contabilidade) e a inexigibilidade,
no caso de juros compensatórios para o período superior a 79 dias.
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4) Considerou-se, possuir, na douta sentença recorrida que, com
a junção modelo 27-G, a fls. 23, o acto tributário está devidamente
fundamentado.

5) A fundamentação da liquidação impugnada, como, de resto,
de qualquer acto tributário há-de, no mínimo, conter as razões que
levaram o autor a praticar o acto naqueles e não noutros, por forma
a habilitar o interessado a conformar-se com essas razões ou a
contestá-las.

6) Só assim ficam observadas as disposições legais que estabelecem
o dever de fundamentação dos actos administrativos (e tributários),
nomeadamente o arto 268, no 3, da CRP.

7) Com o fundamento da inexistência das disposições que impe-
rativamente obrigasse à notificação, a douta sentença recorrida julgou
no sentido de não ser, no caso, obrigatória da fundamentação.

8) A R. contabilizou no exercício de 1985 a verba de 9 507 570$,
por ter sido esse o ano em que dela teve conhecimento e em que
efectuou o respectivo pagamento.

9) Ao proceder assim, observou, correctamente, os sãos princípios
de contabilidade a que se reporta o arto 27o, in corpore, do CCI.

10) Contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, não
devia a ora R imputar aquela verba (9.507.570), nem mesmo podia
já fazê-lo em 1990, data em que recebeu a notificação constante do
ofício de fls. 10.

11) Tendo o ora R entregue, em 8.9.86, a sua declaração m/2 do
CCI, relativo ao exercício de 1985, acompanhada dos elementos le-
galmente exigidos, e nós tendo reflexo na predita verba de 9.507.570$
a declaração de substituição que veio a entregar em 15.6.88, não
se lhe são exigíveis juros compensatórios por período superior a
79 dias.

12) Julgando como julgou, a douta sentença recorrida inobservou
o arto 268, no 3, da CRP e o arto 2 do CPCI; e não fez de boa
interpretação, dos artos 22, in corpore e 93 do CCI de 1963.

Contra-alegando, a digna representante da Fazenda Pública con-
sidera que o recurso deve ser julgado improcedente, apresentando
as conclusões seguintes:

— A liquidação adicional encontrasse devidamente fundamentado
no próprio impresso que contém liquidação corrigida, compreenden-
do-se perfeitamente a razão pela qual não foi aceite, relativamente
ao exercício de 1985, uma importância cuja dívida derivava de contrato
assinado para valer em 1984 e que de conhecimento da R ao longo
do ano em causa, havendo um documento relativo ao total datado
de 31.12.84;

— A fundamentação da liquidação adicional não tinha que ser
notificada ao contribuinte mas, assim que fosse exigível, a sua falta
não afectaria a legalidade da liquidação;

— A importância em causa é, segundo contrato assinado pela R,
custo de 1984, e o seu montante podia ser conhecido — e foi-o —
nesse mesmo exercício pelo que nada podia justificar a sua conta-
bilização apenas em 1985;

— A R a entregou a declaração, relativa a 1985, meses depois
do prazo normal deixando de ser exigível que a Administração a
corrigisse no prazo normal, pelo que o atraso na correcção se torna
apenas imputável ao contribuinte, sendo por ele decididos juros com-
pensatórios nos termos do arto 93 do CCI.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que esta
Secção de Contencioso Tributário do STA é incompetente em razão
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da hierarquia para conhecer do recurso (artos 31, no 1, alínea b),
e 41, no 1, alínea a), do ETAF e 167 do CPT — por este não versar
exclusivamente matéria de direito, por nas alegações de recurso e
respectiva conclusão a R. sustenta que “contabilizou no executivo
de 1985 a verba de 9.507.570$, por ter sido esse ano em que dela
teve conhecimento e em que efectuou o respectivo pagamento”
— conclusão 8a — e na sua sentença recorrida não é dado como pro-
vado que tal contabilização tenha ocorrido, nesse exercício e por aque-
le motivo.

Ouvidas as partes, só a digna representante da Fazenda Pública
veio dizer que o recurso tem por fundamento exclusivamente matéria
de direito, por a sentença recorrida ter procedido à fixação da matéria
de facto no sentido do direito a receber a importância em causa
por serviços prestados em 1984 que derivava de contrato outorgado
entre a R e a UTIC.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
1 — A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria

de facto:
a) Entre a UCAR, ora impugnante e a União de Transportadores

para importação e Comércio, Lda — UTIC — foi celebrado um con-
trato de prestação de serviço, cujo início se reporta a 1.01.84, nos
termos e condições do doc. de fls. 26/28, o qual se dá por reproduzido
para todos os efeitos legais.

b) No âmbito do arto 5 daquele contrato a UCAR contribuindo-se
devedora à UTIC, no dia 15 de cada mês, de uma quantia mensal
equivalente a 1,5 % do total dos direitos constituídos pela UCAR
sobre terceiros no mês imediatamente anterior, sejam esses direitos
provenientes das vendas ou serviços ou qualquer título, e que sejam
cobrados no mês da constituição;

c) Nos termos do arto 6 do mesmo contrato UCAR fornece à
UTIC até ao dia 10 de cada mês um extracto de vendas, prestações
de serviços, notas de crédito recebidos no mês anterior;

d) Conforme notas de lançamento datadas de 31.12.84 a UTIC
debitou à UCAR 9.505.770$;

e) A impugnante apresentou a declaração M/2 de Contribuição
Industrial, Grupo A, a que se refere o arto 45 do CCI, referente
ao exercício da sua actividade durante o ano de 1985, em 8.9.86,
tendo declarado prejuízos de 6.786.861$;

f) Em 15.6.88, apresentou nova declaração m/2 de substituição,
referente ao mesmo exercício, na qual apresentou um lucro tributável
de 454.167$, não tendo havido qualquer liquidação provisória a que
se referem os artos 84 e 85 do CCI;

g) Da análise efectuada pelos serviços de fiscalização à declaração
do contribuinte, resultou um acréscimo à matéria colectável de
9.507.570$, respeitante a imposto sobre lucros: contribuição industrial,
imposto complementar e imposto de mais valias... 1800$ e outras
perdas imputáveis a exercícios anteriores — 9.505.770$, estes relativos
ao aludido contrato de prestação de serviços.

h) Efectuada a respectiva liquidação sobre a matéria colectável
de 9.961.737$, resultou 3.670.269$ da contribuição industrial 498.087$
de imposto extraordinário e 1.962.439$ de juros compensatórios ou
o total de 6.130.795$.

i) Em 8.11.90, foi a firma notificada para pagamento eventual, no
prazo de 15 dias, de referido montante de 6.130.795$, o que não
fez, sendo debitado ao Tesoureiro da Fazenda Pública para cobrança
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virtual, em 31.12.90, pelo conhecimento no 55, tendo a cobrança à
boca do cofre sido iniciada em 2.01.91;

j) A petição de impugnação foi apresentada em 27.03.91.
O Tribunal formou a sua convicção com base nos docs. 13 a 39,

41 os quais não foram impugnados.
2. A primeira questão a apreciar neste recurso é a suscitada pelo

distinto magistrado do Ministério Público sobre a competência deste
Supremo Tribunal — incompetência em razão da hierarquia — por
o recurso não versar exclusivamente matéria de direito (artos 21, no 4,
32, no 1, alínea b), e 41, no 1, alínea a), do ETAF e 167 do CPT),
uma vez que a R na sua conclusão 8a sustenta que contabilizou no
exercício de 1985 a verba de 9.507.570$, por ter sido esse o ano
que ela teve conhecimento e em que efectuou o respectivo pagamento
e a sentença recorrida não deu como provado que tal contribuição
tendo ocorrido, nesse exercício, e por aqueles motivos.

Não restam quaisquer dúvidas de que a R contabilizou a verba
referida, em 1985, como está provado nos autos e ela própria refere
nas declarações m/2 apresentadas e veio a contabilizar como custos
em Setembro de 1985.

Por outro lado, também não custa a acreditar que algumas dessas
verbas só tenham vindo ao conhecimento da R em 1985, especialmente
a verba relativa ao mês de Dezembro de 1984 (ver artos 5 e 6 do
Contrato de fls. 26/28 e que indica na petição no arto 21) e como
está provada nos autos — v. supra, no 1, alínea d) — a UTIC debitou
à UCAR, em 31.12.84, a quantia de 9 505 770$.

A questão é a de saber se tal verba referente aos serviços prestados
em 1984, derivados do contrato celebrado entre R. e a UTIC cons-
tituem ou não custos de exercício de 1984. Está apenas em causa
a interpretação dos mesmos do CCI no sentido de saber a que exercício
deve ser imputado o crédito da prestação de serviços efectuada em
1984, como bem anota a digna representante da Fazenda Pública.

Por outro lado, a sentença recorrida deu como provado que a R
deve à UTIC a quantia em causa no mencionado contrato.

Tudo isto significa que se está perante matéria de direito ou seja
a interposição das normas do CCI e do contrato celebrado entre
a R e a UTIC, por isso este STA é competente para conhecer do
presente recurso.

3. A recorrente fundamentou o recurso nas seguintes questões:
— A falta de fundamentação da liquidação impugnada;
— A falta de notificação da fundamentação da liquidação;
— As verbas relativas ao contrato com a UTIC foram contabilizadas

em 1985 — verbas de 9.507.570$ por ser nesse ano que teve conhe-
cimento de tal verba e foi nesse ano que efectuou o respectivo pa-
gamento, não ser imputados como custos de 1984;

— Não lhe são exigíveis juros compensatórios por período superior
a 79 dias, pois R entregou a declaração m/2 em 8.9.86, relativa a
exercício de 1985, não tendo reflexo na predita verba de 9.507.570$
a declaração de substituição entregue em 15.6.88.

São estas questões suscitadas pela R. Urge, pois apreciá-las.
4. A R. alega: a fundamentação da liquidação impugnada, como,

de resto, de qualquer acto tributário há-de, no mínimo, conter as
razões que levaram o autor a praticar o acto naqueles termos e não
noutros, por forma a habilitar o interessado a conformar-se como
essas razões ou a contestá-las, ficando só assim observadas as dis-
posições legais que estabelecem o dever de fundamentação dos actos
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administrativos (e tributários), nomeadamente o arto 268, no 3, da
CRP.

A sentença recorrida decidiu que o acto tributário — liquidação —
se encontra devidamente fundamentado (cfr. m/27-G a fls. 23).

Com efeito, o m/27-G referia que era de acrescer «a correcção
de 907.570$ respeitante ao contracto de prestação de serviços entre
a firma (ora R) e a UTIC e as prestações foram pagas durante o
ano de 1984, pelo que tendo em consideração o princípio de es-
pecificação dos exercícios, não poderiam ser transferidos para o ano
seguinte».

Deve referir-se que a verba de 907.570$ é composta de duas com-
ponentes — 1.800$ relativa a contribuição industrial, imposto com-
plementar e imposto de mais-valia — 9.505.770$ — referentes às pres-
tações pagas à UTIC.

Portanto, a quantia de 1800$ não pode considerar-se como custo
ou perda do exercíco tal verba relativa a contribuição industrial ou
quaisquer outros impostos que recaiam sobre lucros sujeitos àqueles,
o imposto complementar, o imposto de mais-valias e as contribuições
e impostos cujas cobertas são dedutíveis nos termos das alíneas a)
e b) do artigo 89»: (arto 37, alínea c), do CCI).

Quanto à verba de 9.505.770$ resulta não só do m/27-G como
próprio contrato celebrado entre a R e a UTIC alcança-se a razão
por que se efectuou a liquidação.

A R. compreendeu perfeitamente tal fundamentação e até refere
que a fundamentação é algo mais que o preenchimento do impresso
de mapa de apuramento.

Ora, os actos de liquidação — actos tributários — são “actos de
massas”, de “administração de massas” que permitem no âmbito ou
zonas de “administração massiva” uma fundamentação sucinta ou ex-
pressa por formas especiais muitas vezes através de impressos es-
peciais. Trata-se de uma simplificação que as pode obter através do
método da tipificação através do qual a Administração fiscal a partir
de situações habituais, de casos normais ou de pessoas médias sujeitas
à apreciação da mesma lei, constroí tipos que utiliza na decisão. Desta
maneira consegue dar um tratamento uniforme a séries de casos,
diferentes entre si, mas que apresentem características comuns. (V.
Professor Doutor José Carlos Vieira de Andrade, O dever da fun-
damentação expressa de actos administrativos, Coimbra, Almedina,
1991, pags. 151, 152, 272 e 274.)

O m/27 é uma manifestação desses actos de massas que revelam
a fundamentação através de uma forma sintética e normalizada.
O preenchimento desses impressos esta de acordo com a tipificação
— padrão tipo — traduzindo-se na simplificação da fundamentação,
respondendo não apenas à comodidade da Administração mas tam-
bém ao interesse dos contribuintes na medida em que há o acele-
ramento da apreciação (v. arto 82 do CPT).

De tudo isto ressalta que o acto tributário está sucintamente fun-
damentado, permitindo ao contribuinte saber qual era a razão da
liquidação impugnada.

Isto significa que, nesta parte, o recurso não alcança provimento.
5. A R. alega ainda que falta a notificação da fundamentação

— arto 268, no 3, da CRP, v. arto 2 do CPCI — do acto tributário,
da liquidação.

A sentença recorrida decidiu que a impugnante foi notificada da
correcção do lucro tributável (v. fls. 10).
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Só que tal notificação não continha a fundamentação do acto tri-
butário, embora referisse que a correcção do lucro tributável tinha
sido efectuada “conforme mapa de apuramento modelo 27-G emitido
em 30.10.90.».

Ora, tal falta podia ser suprida através do procedimento contido
no arto 31 da LPTA o que aliás sucedeu com a R no presente processo
(cfr. o arto 22 do CPT).

Note-se que, no domínio do CCI, só o arto 138 determinava que
as decisões da DGCI a que se referem os artos 26, 30, § único, 31,
37, alínea a), 38 § único, 40, 41 e 51-A são notificados com a indicação
dos respectivos fundamentos.

De qualquer modo, mesmo que tal obrigação existisse, a respectiva
falta não originava a ilegalidade da liquidação.

Isto significa que a falta invocada pela R não obtém provimento.
6. A R. alega ainda que contabilizou no exercício de 1985 a verba

de 9.507.570$, por ter sido esse o ano em que dela teve conhecimento
e um que efectuou o respectivo pagamento, observando, correcta-
mente os seus princípios de contabilidade (arto 22 do CCI), não po-
dendo ser imputado ao seu exercício de 1984, nem mesmo podia
fazê-lo em 1990.

A sentença recorrida deu como provado que entre a R e a UTIC
foi celebrado um contrato de prestação de serviços, cujo início se
reportava a 1.01.84; a R constituia-se devedora à UTIC no dia 15
de cada mês de uma quantia mensal equivalente a 1,5 % do total
dos direitos constituídos sobre terceiros na sua imediatamente an-
terior; a R. fornecia à UTIC, até ao dia 10 de cada mês, um extracto
das vendas, prestações de serviços, notas de débito emitidas as notas
de créditos recebidas no mês anterior, o conforme nota de lançamento
de 31.12.84, à UTIC debilitou a R a 9.505.770$ (v. supra, no 1, alíneas a)
a d)).

Daqui resulta que os mencionados custos dizem respeito ao exer-
cício de 1984 e também as respectivos notas de lançamento datam
de 31.12.84.

A R. inscreveu tais custos no exercício de 1985, não dando qualquer
razão para tal contribuição, salvo que foi nesse ano que efectuou
o respectivo pagamento — embora não indicasse a data de pagamento
daqueles serviços — e que tal procedimento, para além de não ter
causado qualquer tipo de prejuízo ao Estado, como credor fiscal era
o que melhor se harmonizava e interpretava, no caso concreto dos
autos, o complexo princípio da especialidade (ou especialização dos
exercícios).

Os custos em causa dizem respeitem ao exercício de 1984 e foram
debitados com data de 31-12-84.

Assim, nos termos do arto 22 do CCI, tais custos têm de ser inscritos
no exercício de 1984.

A R. dado também o contrato celebrado com a UTIC, sabia da
existência de tais verbas, podendo determiná-las mensalmente.

O facto da R. lançar tais verbas no exercício de 1985, isso não
é suficiente para transmudar tais custos do exercício de 1984 para
1985.

De acordo com o princípio da especialização dos exercícios, os
proveitos e os encargos têm de ser contabilizados à medida que são
obtidos ou suportados e não quando do recebimento ou pagamento.

Face à prova constante dos autos não restam quaisquer dúvidas
de que os custos dizem respeito ao exercíco de 1984 e que foi nesse
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ano que foram emitidas as notas de lançamento — 31.12.84 —
pela UTIC.

Também, nesta fase, o recurso não pode obter êxito.
7. A R. alega ainda: “Tendo a ora R entregue em 8.9.86 a sua

declaração m/2 do CCI, relativa ao exercício de 1985, acompanhada
dos elementos legalmente exigidos e não tendo reflexo na predita
verba de 9.507.570$ a declaração de substituição que veio a entregar
em 15.6.88, não lhe são exigíveis juros compensatórios por perigo
superior a 79 dias.

Os juros da liquidação de um imposto imputável ao contribuinte
(v. CTF, 114 — Juros compensatórios — p. 41 e segs.) — v. art. 93
do CCI e 83o, no 1, do CPT. Apresenta-se com uma indemnização
resultante do atraso da liquidação.

No caso sub judice, a contribuição industrial, grupo A, devia ser
autoliquidada até 30.6.85 (artos 45, 84 e 85 do CCI), ou seja a de-
claração m/2 devia ser apresentada até 30.6.85, portanto os juros com-
pensatórios começavam a contar-se a partir de 1.7.85.

Tais juros deviam contar-se até à data em que viesse a ser suprida
ou corrigida a falta (arto 93, § único, do CCI).

Nesta liquidação impugnada, os juros compensatórios foram con-
tados desde 1.7.86 até 30.10.90, data da correcção do lucro tributável.

A R. alega que só deve suportar tais juros desde 1-7-85 até 7-9-85
— 69 dias (o R refere 79 dias mas por lapso, como se pode ver no
arto 47 da petição de impugnação) — por a declaração m/2 foi apre-
sentada naquela data.

Acontece que nem na declaração m/2 apresentada em 8-98 nem
na de 15.6.88, a R. corrige a falta ou seja não considera tais verbas
como custas de 1984, pelo contrário, inscreve-os como custos de 1985.

A falta só foi corrigida através da actuação da Administração fiscal,
especialmente do m/27-G emitido em 30-10-90.

Quer dizer: o atraso verificado na correcção é imputável apenas
à R. pois perante a situação descrita nos autos não pode ser exigível
à Administração fiscal que exerça o seu poder de corrigir as decla-
rações no prazo previsto na lei (arto 85, no 2, do CCD, visto tratar-se
de uma liquidação correctiva e não provisória (arto 85, § único, do
CCI).

Sendo assim, quanto a liquidação correctiva, os juros compensa-
tórios contar-se desde 1.7.85 até à entrada na repartição de finanças
da declaração que supra a falta, de auto de notícia relativo à omissão
ou inexactidão ou entrada do m/27-G.

Daí que os juros compensatórios sejam contados até a emissão
do m/27-G em 30.10.90.

Deste modo, os juros compensatórios foram legalmente contados.
Nesta parte, também o recurso não obtém provimento.
8. Em face do exposto, a sentença recorrida recorrida não merece

censura, não tendo violado as normas legais invocadas pela R.
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso, e, em

consequência, confirmar a sentença recorrida.
São devidas custas, fixando-se a procuradoria em setenta (70 %)

por cento.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Contribuição industrial, grupo B. Reversão
contra gerentes. Responsabilidade subsidiária. Lei aplicável.
Arto 16o do Código de Processo das Contribuições e Im-
postos. Insuficiência da matéria de facto. Alargamento desta.
Artos 729o, no 3, e 730o, no 1, ambos do Código de Processo
Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A responsabilidade subsidiária de gerentes de sociedades
comerciais de responsabilidade limitada por dívida de
contribuição industrial, Grupo B, de 1976, é regulada
pelo arto 16o do CPCI, na redacção anterior ao DL
no 68/87, de 9 de Fevereiro;

II — A responsabilidade reporta-se ao período em que o gerente
o foi de direito e de facto, sendo para este efeito relevante
quer o momento do nascimento da dívida quer o da
sua cobrança;

III — A dívida de contribuição industrial nasce com o termo
do exercício a que respeitam os lucros sobre que a con-
tribuição incide;

IV — Se na sentença de 1a instância se dá como provado que
o gerente contra quem a execução reverteu deixou de ser
gerente de direito e de facto da sociedade executada a
partir de 10.5.1976 e afirma que a dívida exequenda é
de 1976, não se sabendo se quer dizer-se que a con-
tribuição incide sobre lucros do exercício de 1976 ou que
a cobrança deveria ter sido feita nesse ano, não existem
elementos de facto que permitam saber se o imposto nas-
ceu no período em que o gerente o foi de direito e de
facto.

Recurso n.o 18.268. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Rui An-
tónio da Cunha Bernardino; Relator: Exmo. Conso. Dr. Jesus Costa.

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

I - A Fazenda Pública interpôs o presente recurso da sentença
de 11.10.1993, a fls. 14 e verso, do senhor Juiz do 2o Juízo do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa que julgou procedente a oposição
que Rui António da Cunha Bernardino, nos autos identificado, de-
duziu à execução fiscal instaurada na 2a Repartição de Finanças de
Sintra contra a sociedade comercial por quotas Recauchutagem Sin-
trense, Limitada, também com os sinais dos autos, para cobrança
coerciva de contribuição industrial, Grupo B, de 1976, e outras pe-
nalidades de 1984, que contra o oponente revertera, na qualidade
de responsável subsidiário, por ser gerente da sociedade executada.

A sentença, depois de fixar os factos que reputou provados com
interesse para a decisão da causa, considerou que, à data da momento
da cobrança do voluntária do imposto, o oponente já não era gerente

1125

da sociedade executada pois que, por escritura de 10 de Maio de
1976, cedera a sua quota na referida sociedade e renunciou à gerência.

A recorrente não põe em causa os factos fixados na sentença mas
discorda dela por entender que pelas dívidas fiscais de sociedades
de responsabilidade limitada são subsidiariamente responsáveis os seus
gerentes que forem quer no período do nascimento das dívidas quer
no período do seu pagamento. Assim, entende que o oponente é
responsável pela dívida de contribuição industrial de 1976.

Contra-alegou este, sustentando que o momento atendível para
o estabelecimento da responsabilidade subsidiária dos gerentes é do
pagamento dos impostos e que os actos de liquidação provisória e
cobrança de contribuição industrial, Grupo B, era feita em Dezembro
do ano a que o imposto respeitava, ou seja, no caso, em Dezembro
de 1976, e nessa data já o oponente era gerente da sociedade, pelo
que não lhe pode ser assacada qualquer responsabilidade.

O Exmo Magistrado do Mo Po neste STA emitiu o parecer de
que a recorrente tem razão ao sustentar que são responsáveis sub-
sidiários pela dívidas fiscais de sociedades comerciais os gerentes que
o fossem quer à data do pagamento dos impostos quer à data do
nascimento destes, que essa responsabilidade cabe aos gerentes que
o fossem de direito e de facto, mas que a sentença não contém factos
que permitam concluir se o oponente era gerente de direito e de
facto à data do nascimento da dívida fiscal exequenda, pelo que en-
tende que deve ser definido o regime jurídico aplicável e ordenada
a ampliação da matéria de facto e subsequente julgamento em con-
formidade com esse regime.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - 1 - A sentença recorrida considerou provados os seguintes

factos:
”a) A execução no 147/78 (e apenso), que corre termos na 2a re-

partição de Finanças de Sintra, instaurada a ”Recauchutagem Sin-
trense, Limitada”, destina-se à cobrança de dívidas de Contribuição
Industrial, Grupo B, de 1976 e ”multas e outras penalidades de 1984”;

b) Tal execução foi feita reverter contra o oponente;
c) Por escritura de 10 de Maio de 1976, o oponente cedeu a quota

na executada;
d) Na mesma escritura renunciou à gerência da executada”.
2 - Flui do exposto que o que se discute é a questão de saber

se o oponente, Rui António da Cunha Bernardino, à execução fiscal
instaurada contra a sociedade comercial Recauchutagem, Limitada,
para cobrança coerciva de contribuição industrial, Grupo B, de 1976,
em dívida pela sociedade comercial Recauchutagem Sintrense, Li-
mitada, é subsidiariamente responsável por essas dívidas, na qualidade
de gerente da sociedade executada.

A recorrente limita o recurso à parte da sentença que declarou
o oponente parte ilegítima para a execução no que toca à dívida
de contribuição industrial de 1976. Aceita, pois, que o oponente não
é responsável pela dívida de ”outras penalidades de 1984” (a sentença
não concretiza a dívida que se trata, mas o ponto não tem qualquer
interesse para a decisão do recurso).

A sentença recorrida considerou que a responsabilidade subsidiária
pelas dívidas fiscais de sociedades comerciais só pode recair sobre
os seus gerentes à data do momento da cobrança voluntária, pelo
o oponente não é responsável pela dívida exequenda, visto que já
não era gerente da sociedade executada. Por sua vez a recorrente
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sustenta que a responsabilidade dos gerentes se estende às dívidas
fiscais das sociedades nascidas no período da sua gerência, pelo que
o oponente, porque era gerente da sociedade executada em 1976,
é responsável pela dívida exequenda relativa à contribuição industrial.

É este o thema decidendum. Vejamos, pois.
III - 1 - Em causa está apenas a responsabilidade subsidiária em

ralação à dívida de contribuição industrial de 1976.
À data da dívida, vigorava o arto 16o do Código de Processo das

Contribuições e Impostos (daqui em diante CPCI).
Ora, este STA, depois de algumas hesitações -vide, por exemplo,

o ac. de 29.1.1992, no rec. no 12 125, tem-se firmado no sentido de
que, não obstante o disposto no arto 2o, no 1, do DL no 154/91, de
23 de Abril, que aprovou o Código de Processo Tributário (daqui
em diante CPT), o arto 13o deste diploma -preceito que dispõe pre-
cisamente sobre a responsabilidade subsidiária dos gerentes ou ad-
ministradores de empresas ou sociedades comerciais de responsabi-
lidade limitada- só se aplica às dívidas nascidas a partir da entrada
em vigor do CPT. Porque se trata de um regime de natureza material,
é aplicável o que estiver em vigor à data do facto ou factos geradores
dessa responsabilidade. Isto é, o arto 13o do CPT não é de aplicação
retroactiva. Vale isto por afirmar que o no 1 do arto 2o do DL no 154/91,
não obstante a sua letra, visa apenas a aplicação imediata das normas
do CPT de natureza processual. Cfr., por exemplo, todos os acs. de
19.10.1994, no rec. no 17 388, e de 2.3.1995, no rec. 14 930.

Quer isso dizer que ao caso sub judice é aplicável o arto 16o do
CPCI, na redacção anterior ao DL no 68/87, de 9 de Fevereiro. Este
último diploma alterou os pressupostos da responsabilidade dos ge-
rentes mas o seu regime é inovador. Neste sentido se firmou a ju-
risprudência do STA. Cfr., por todos, os acs. de 10.5.89 (rec. 5 735),
4.10.89 (rec. 10943), 29.11.89 (rec. 11889) e de 10.1.90 (rec no 10575).

2 - Ora, dispunha tal artigo 16o o seguinte:
”Por todas as contribuições, impostos, multas e quaisquer outras

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”.

2.1 - Em face deste preceito, era ponto inquestionável que a res-
ponsabilidade dos gerentes e administradores das sociedades se ba-
seava na culpa. Na doutrina, pode ver-se, por todos, Ruy de Albu-
querque e Menezes Cordeiro, in ”Da Responsabilidade Fiscal Sub-
sidiária ...”, Ciência e Técnica Fiscal nos 334/336, pág. 166, e Anjos
de Carvalho e Rodrigues Pardal, in Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos, Vol. I, págs. 134 e segs. E era essa também
nesse sentido que se orientava a jurisprudência deste STA.

2.2 - Discutia-se contudo, entre outras questões, a natureza dessa
responsabilidade. Havia quem entendesse, por exemplo, que a res-
ponsabilidade dos gerentes se traduzia numa fiança legal - vide Braz
Teixeira, in Princípios de Direito Fiscal, Vol I, 3a edição, págs. 312
e 323-, mas o entendimento mais generalizado era o de que se estava
perante uma situação de responsabilidade ex lege, baseada numa pre-
sunção de culpa funcional- cfr., por todos, Rodrigues Pardal, local
citado. Como pressuposto dessa presunção de culpa funcional, exi-
gia-se a prova de que o gerente a responsabilizar era efectivamente
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gerente, o que se traduzia na exigência de uma dupla qualidade, ou
seja, a de gerente de direito e de gerente de facto. Ponderava-se
que não podia presumir-se a culpa do gerente se ele não era si-
multaneamente gerente de direito e de facto. Vide Ruy de Albu-
querque e Rodrigues Pardal, ibidem, Alberto Xavier, in Manual de
Direito Fiscal, Vol. I, pág. 389, e Alfredo de Sousa e Silva Paixão,
in ”Código de Processo das Contribuições e Impostos”, 1982, pág. 84.

Uma vez provado que o gerente o era de direito e de facto, en-
tendia-se que ele ficava responsável pelas dívidas fiscais da sociedade,
pelo período da sua gerência, sem que lhe fosses lícito afastar tal
responsabilidade mediante a prova de falta de culpa.

Tal situação traduzia a existência de uma presunção juris et de
jure de culpa, de culpa funcional.

Assim, e em suma, na falta de bens penhoráveis da sociedade de-
vedora, a execução revertia contra os seus administradores ou gerentes,
desde que o fossem de direito e de facto, os quais não podiam afastar
a sua responsabilidade pela alegação e prova de falta de culpa.

2.3 - Por outro lado, os gerentes ou administradores eram res-
ponsáveis ”pelo período da sua gerência”, E discutia-se também o
sentido e alcance desta expressão constante do arto 16o citado. Isto
é, discutia-se se a responsabilidade subsidíaria dos gerentes ou ad-
ministradores se reportava às dívidas fiscais nascidas no período da
sua gerência ou às que deviam ser cobradas nesse período ou ainda
a umas e outras. E a jurisprudência do STA firmou-se também no
sentido de que a responsabilidade dos gerentes ou administradores
abrangia quer as dívidas nascidas quer as que devessem ser pagas
no período da sua gerência. Na verdade, os pressupostos da referida
responsabilidade, em que assume particular relevo a culpa pela in-
suficiência do património da sociedade para o pagamento da dívida
tributária, apontam para a responsabilização dos administradores ou
gerentes por quaisquer dessas dívidas. Pois, se apenas a falta de culpa
pela insuficiência do património da sociedade -traduzida no facto
de não ter sido gerente de facto da sociedade- afasta a responsabilidade
dos administradores ou gerentes, lógico é que eles fossem responsáveis
quando a sua actuação fosse causal da insuficiência do património,
quer a sua conduta fosse contemporânea do nascimento da obrigação
fiscal quer da data do seu cumprimento.

E este entendimento tem sido também perfilhado pela jurispru-
dência deste STA, como se pode ver, a título de exemplo, os acs.
de 1.2.89, rec. 5477, in CTF no 356 pág 209, de 29.1.1992, e de 24.10.90,
rec. 12 124, in Apêndices ao DR, de 15.4.93, pág. 380, e de 13.10.93,
rec. no 15 952. Na doutrina, perfilhavam esse ponto vista Ruben dos
Anjos e Rodrigues Pardal, in Código de Processo das Contribuições
e Impostos, Vol. I, 2a edição, pág. 133, Alberto Xavier, Manual de
Direito Fiscal, I, 1974, pág. 388, e Braz Teixeira, in Princípios de
Direito Fiscal, Vol. I, 3a edição, págs. 319 e 320.

3 - A recorrente tem, pois, razão, ao sustentar, contra a sentença,
que os gerentes ou administradores são subsidiariamente responsáveis
quer pelas dívidas nascidas no período da sua gerência quer pelas
que nesse período devessem ser pagas.

Por isso, opina o Exmo Magistrado do Mo Po que deve revogar-se
a sentença recorrida e ordenar-se a o alargamento da respectiva ma-
téria de facto, pois que em seu entender a sentença não deu como
provado nem como não provado que o oponente fosse gerente de
direito e de facto da sociedade executada, ao tempo da constituição
da dívida.
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Importa, pois, ver se assim é.
4 - Ora, para tal, importa começar por definir o momento da cons-

tituição da dívida de contribuição industrial de 1976.
A contribuição industrial era um imposto que incidia sobre o lucro

tributável das sociedades, imputável ao exercício de qualquer acti-
vidade de natureza comercial ou industrial -cfr. arto 1o do Código
da Contribuição Industrial (CCI).

E a tributação é estabelecida por referência a cada exercício, de
harmonia com o princípio da anualidade. Como bem refere Vítor
Faveiro, in Noções Fundamentais de Direito Fiscal Português, II Vol,
pág. 501, ”Incidindo a contribuição industrial sobre os lucros das ac-
tividades comerciais das empresas, a primeira característica da rea-
lidade tributária relativa a este imposto é a de que com excepção
das empresas de fins temporariamente limitados ou das actividades
meramente ocasionais, a actividade das empresas económicas flui em
continuidade, ...”. E mais à frente acrescenta: ”Sucedendo que, na
vida corrente, os empresários não aguardam o termo da existência
da empresa para colher os frutos da sua actividade, estabeleceu-se
na prática do comércio o princípio da anualidade, segundo o qual
as empresas deverão apurar no fim de cada ano os resultados do
exercício da actividade durante o mesmo período ...”.

No caso sub judice, o que está em causa é o crédito de Contribuição
Industrial de 1976.

Ora, tal crédito nasceu com o fim do referido exercício. Na verdade,
de harmonia com o preceituado no arto 22o do CCI, ”O lucro tributável
reportar-se-á ao saldo revelado pela conta de resultados do exercício
ou de ganhos e perdas, elaborada em obediência a sãos princípios
de contabilidade, e consistirá na diferença entre todos os proveitos
ou ganhos realizados no exercício anterior àquele a que o ano fiscal
respeitar e os custos ou perdas imputáveis ao mesmo exercício, uns
e outros eventualmente corrigidos nos termos deste Código”. Antes
do termo do exercício não se sabe se há lucro ou não e por isso
não nasceu o direito do Fisco ao imposto. Este incide sobre lucros
e estes podem não existir.

5 - Sucede que o oponente deixou de ser gerente da sociedade
a partir de 10.5.1976.

Assim, se a dívida de contribuição industrial diz respeito aos lucros
do exercício de 1976, o oponente não é por ela responsável, pois
tal dívida só nasceu depois de ele deixar de ser gerente.

Só que a sentença não refere que a dívida de contribuição industrial
exequenda se refere aos lucros do exercício de 1976. Ela refere apenas
que a dívida é de 1976, não se sabendo se com tal afirmação se
quer afirmar que se trata de dívida de contribuição industrial a pagar
em 1976 mas relativa aos lucros de exercício anterior ou se se trata
de imposto incidente sobre lucros do exercício de 1976. Por isso,
se os lucros tributáveis forem de exercício anterior a 1976, o oponente
será responsável pela dívida se no período do seu nascimento era
gerente da sociedade.

Resulta do exposto que, como sustenta o Exmo Magistrado do Mo

Po, há que lançar mão do mecanismo dos artos 729o, no 3, e 730o,
no 1, ambos do Código de Processo Civil, e ordenar o alargamento
da matéria de facto.

Nestes termos, acorda-se em anular a decisão recorrida, a qual
deve ser substituída por outra que concretize o exercício no qual
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foram obtidos os lucros a que se refere a contribuição exequenda
e que decida de novo, em conformidade com o direito supra definido.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — José Jesus Costa (Relator) — Fran-
cisco Rodrigues Pardal — Manual Fernando Santos Serra. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Imposto profissional. Liquidação adicional. Deliberação da
comissão distrital. Matéria colectável. Interpretação da pe-
tição inicial. Impugnação utilitária. Acto antecedente. Acto
consequente. Acto preparatório. Acto não destacável. In-
constitucionalidade material. Acto lesivo. Notificação. Am-
pliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Cabe nos poderes do tribunal de revista sindicar a in-
terpretação que as instâncias hajam feito da petição
inicial.

2 — No caso dos autos estamos perante impugnação judicial
de um acto de liquidação adicional de imposto profis-
sional, que, de acordo com o princípio da impugnação
unitária, a petição argui de consequencialmente inqui-
nado de vícios assacados a uma antecedente deliberação
da comissão distrital de revisão.

3 — Face ao disposto nos nos 1 a 4 do arto 268o da Cons-
tituição (revisão de 1989), o arto 41o do CIProfissio-
nal (CIP) terá de ser, sob pena de inconstitucionalidade
material, conjugado com os artos 30o e 31o do ETAF84
que contêm normas posteriormente consagradas no
CPTRIB91 (artos 21o, no2, 22o e 64o, no 2) e no CPA91
(artos 66o, 68o, no 1, e 123o, no2).

4 — Se bem que não directamente impugnável (como acto
preparatório não destacável, conforme pronúncia, tran-
sitada, do acórdão recorrido), aquela deliberação cons-
titui acto administrativo que afectou os interesses legal-
mente protegidos do contribuinte.

5 — Por isso não podia a Administração limitar-se a satisfazer
a letra do arto 41o do CIP: notificar o contribuinte para
pagar o imposto assim adicionalmente liquidado.

6 — Por força do disposto no no 3 do arto 268o da Constituição
e por tal deliberação afectar os interesses legalmente pro-
tegidos do contribuinte, tinha este de ser notificado não
só do seu conteúdo decisório mas também da sua fun-
damentação, que era obrigatória e sem cujo conhecimento
não estava o interessado devidamente habilitado a decidir
se e com que bases recorrer.
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Recurso no 18.280. Recorrente: Humberto Sendim Ayres Pereira; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

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

1. Humberto Sendim Ayres Pereira, advogado, residente no Porto,
recorreu para o Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto sob
a invocação do § 1o do arto 20o do Código de Imposto Profissional
(CIP62), ”das deliberações do Exmo. Chefe da Rapartição de Finanças
e da Exma. Comissão Distrital relativamente ao indeferimento da
sua reclamação, preterição de formalidades legais e ilegalidade” (sic).

O Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo), con-
siderando que a petição dera entrada em 9-12-91, quando a abertura
do cofre se havia verificado em 1-6-91 e o relaxe em 29-8-91, indeferiu
liminarmente a petição por caducidade do direito de recorrer, por-
quanto o recorrente deixara esgotar o prazo de 90 dias previstos para
a impugnação judicial quer pelo CPT91 quer pelo CPCI63).

Deste despacho liminar, de fls. 18, subiu recurso, interposto por
aquele contribuinte, para o Tribunal Tributário de 2a Instância, que
por Acórdão de 8-6-93 (fls. 39-42) lhe negou provimento.

Novamente inconformado, interpôs o impugnante o presente re-
curso, tendo apresentado, como súmula da sua minuta, as seguintes
conclusões:

a) O recurso foi ilegalmente indeferido por extemporaneidade.
b) A notificação realizada pelo ofício 2.485, de 8-4-91, é nula, ilegal

e ineficaz, pois comunicava apenas que a reclamação do recorrente
fora indeferida e que o mesmo deveria pagar certa quantia à Fazenda
Pública.

c) ”Dela não constava nem o texto integral do acto administrativo
(que negara a pretensão do ora recorrente), a sua fundamentação,
nem o teor da acta e decisão da comissão distrital constituída nos
termos do arto 15o do CIP nem ainda a decisão do chefe da repartição
de finanças que nelas se baseou (e o recurso foi também interposto
desta, ao contrário do que consta do douto acórdão recorrido e como
claramente consta do requerimento de interposição...)”.

d) ”Foi cometida preterição de formalidade essencial, que influi
na decisão da causa, o que leva à nulidade (em sentido amplo) por
inexistência de notificação ou, pelo menos, o que se alega subsidia-
riamente, à nulidade do acto (em sentido estrito) por preterição de
formalidade essencial.

e) Sem tomar conhecimento dos fundamentos das decisões em causa
— que apenas se verificou quando lhe foi entregue a certidão que
consta dos autos —, o recorrente não podia tomar posição (nomea-
damente recorrendo) sobre matéria que desconhecia, ”donde também
não poder correr o prazo a que alude o douto acórdão recorrido
(arto 329o do C. Civil)”.

f) Aquela notificação violou o disposto nos artos 64o e ss. do CPT91,
pelo que ”apenas poderá produzir efeitos a contar da data da aludida
certidão (23-9-91), analogicamente com o disposto no arto 66o do
mesmo diploma”.

Não houve contra-alegação.
O parecer do Mo Po neste STA, a que adiante voltaremos a aludir,

foi no sentido de se dever mandar ampliar a matéria de facto.
2. A 2a instância elaborou a seguinte especificação factual:
A — O ora recorrente apresentou em 9-12-91 na Repartição de

Finanças do 6o Bairro Fiscal do Porto petição de recurso, nos termos
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do § 1o do arto 20o do CIP62, das ”deliberações” do chefe da repartição
de finanças e da comissão distrital de revisão ”relativamente ao in-
deferimento da sua reclamação quanto à fixação no ano de 1986
do rendimento colectável para efeitos de imposto profissional”.

B — O mesmo ora recorrente apresentara oportunamente a de-
claração modelo 5 referente aos rendimentos auferidos no exercício
da advocacia no ano de 1986.

C — Em 4-5-87 o chefe da repartição de finanças fixou a matéria
colectável em 1.526.380$00, ”com a qual não concordou o recorrente,
vindo a apresentar reclamação que subiu à comissão distrital que
fixou o mesmo rendimento, em reunião de 7-6-89”.

D — Em 14-7-89 o recorrente requereu a revisão da matéria co-
lectável, nos termos do § 2o do arto 20o citado”.

E — ”O pedido do recorrente foi indeferido e autorizada a revisão
por parte da Fazenda Nacional”.

F — Em 8-3-91 foi, em consequência do pedido de revisão, fixada
pela comissão distrital de revisão a matéria colectável e feita a li-
quidação do imposto devido de que o recorrente foi notificado em
5-4-91.

G — O imposto no montante de 350.989$00 foi debitado ao te-
soureiro em 28-5-91.

3. O aresto recorrido definiu como objecto do recurso contencioso
a deliberação da comissão distrital de 8-3-91 que apreciou a revisão
promovida pela Fazenda Pública e que vem referida sob a alínea F
da antecedente especificação factual.

O recorrente discorda desta pronúncia alegando haver também re-
corrido da decisão do chefe da repartição de finanças que nela se
baseou.

E tem razão.
O próprio aresto recorrido reconhece na especificação factual (vidé

supra, al. A) que o ora recorrente apresentou em 9-12-91 na Repart.
de Finanças do 6o Bairro Fiscal do Porto petição de recurso, nos
termos do § 1o do arto 20o do CIP62, das ”deliberações” do chefe
da repartição de finanças e da comissão distrital de revisão relati-
vamente ao indeferimento de reclamação contra a fixação do seu
rendimento colectável em imposto profissional do ano de 1986.

Mas acrescenta que, apesar de ser isto que consta do cabeçalho
da petição de recurso contencioso, é de concluir ter sido dele objecto
apenas aquela deliberação da comissão distrital quer porque só contra
esta se insurge o recorrente no articulado quer porque ”não faz sentido
falar nas outras fixações do chefe da repartição e da comissão distrital
que ficaram sem efeito, em face da última deliberação da comissão
distrital” (fls. 40 vo a 41).

Ora o Ac. da 2a Instância não interpretou correctamente a pretensão
do recorrente: ele não pretendia recorrer de qualquer acto do chefe
da repartição de finanças anterior à deliberação da comissão distrital
de revisão de 8-3-91 mas sim do por ele praticado com base nesta,
ou seja, do referido acto de liquidação adicional.

Aliás, parece legítimo afirmar-se que o acórdão recorrido aceitou
implicitamente estar sob recurso tal acto de liquidação. É esta, na
verdade, a conclusão a extrair da pronúncia — que o recorrente não
contraditou — constante dos seus seguintes parágrafos de fls. 41 vo:

No caso de revisão extraordinária só quando pedida ao chefe da
repartição de finanças admite a decisão reclamação nos termos do
arto 15o, mas já não admite reclamação nem recurso a revisão quando
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feita pela comissão distrital, como é o caso (v. § 5o do arto 20o do
CIP).

Com isto não se pretende dizer que é irrecorrível tal deliberação,
o que se afirma é que os possíveis vícios da deliberação não são
sindicáveis autonomamente, mas apenas no recurso do acto de
liquidação.

A deliberação da comissão distrital, no processo de revisão ex-
traordinária da matéria colectável, dilui-se no processo de liquidação
em que se inscreve, como acto preparatório não prejudicial, devendo,
por isso, ser afrontado no recurso (impugnação judicial) da liquidação.

Isto foi o que se escreveu nos três últimos parágrafos do no 2.2
do aresto em apreço, que a seguir, nos nos 2.3 e 2.4, passou a analisar
a tempestividade da impugnação contenciosa partindo implicitamente
da premissa, assim dada (implicitamente também) por assente, de
estarmos perante impugnação judicial do dito acto de liquidação adi-
cional, que, de acordo com o atrás proclamado princípio da impug-
nação unitária, o recorrente impugnava por o considerar consequen-
cialmente inquinado dos vícios por ele assacados à referida deliberação
(da comissão distrital de revisão) de 8-3-91, que se tem, assim, de
encarar como acto preparatório não destacável por força da pronúncia,
aceite, do acórdão recorrido.

Assentamos, pois, em que objecto do recurso contencioso trazido
ao pretório é o acto de liquidação adicional notificado em 5-4-91
(alínea F da precedente especificação factual) por consequencialmente
inquinado dos vícios da petição assacados àquela deliberação de
8-3-91, a qual, pois, em caso de procedência, terá também de ser
anulada.

4. Para concluir pela extemporaneidade da impugnação judicial
ponderou o aresto recorrido que a petição entrou em 9-12-91, muito
para além do prazo de 90 dias contado, nos termos do arto 89o do
CPCI63, do dia imediato ao da abertura do cofre para a cobrança
do imposto liquidado, a qual, de harmonia com o disposto no arto 41o

do CIP, ocorrera em 3-6-91, primeiro dia útil do mês seguinte ao
do débito ao Tesoureiro da Fazenda Pública (cobrança virtual), que
se verificara em 28-5-91.

4.1. Desta pronúncia o recorrente só contesta que seja legítima
assentar em que o prazo para ele impugnar se iniciou com a abertura
do cofre em 3-6-91.

A esse respeito alega, como já alegara perante a instância:
a) Só tomou conhecimento da decisão recorrida e sua fundamen-

tação ao ser-lhe em 23-9-91 passada a certidão que requerera ”aquan-
do da lacónica e infundada notificação anterior, consubstanciada na
carta tipo constante dos autos que dava apenas a notícia de que a
reclamação tinha sido indeferida e a obrigatoriedade de pagamento
de determinada quantia, sem mais!... nomeadamente dela não cons-
tando a sua fundamentação nem o teor da acta e decisão da comissão
distrital (...) nem ainda a decisão do chefe da repartição de finanças
que nelas se baseou”;

b) Daí a inexistência ou nulidade de tal notificação;
c) Sem tomar conhecimento dos fundamentos das decisões em causa

não podia decidir se era de recorrer, pelo que não podia correr o
respectivo prazo (arto 329o do Cód. Civil);

d) Aquela notificação violou o disposto nos artos 64o e ss. do CPT91,
pelo que ”apenas poderá produzir efeitos a contar da data da aludida
certidão (23-9-91), analogicamente com o disposto no arto 66o do
mesmo diploma”.
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4.2. A 2a Instância não deixou de apreciar estas alegações do re-
corrente mas considerou-as improcedentes pelas razões seguintes:

a) A única notificação exigida por lei (arto 41o do CIP62) é a
que foi feita em 8-4-91 através do ofício no 2.485 para pagamento
da diferença do imposto no prazo de 15 dias; ”daí que não se possa
apontar qualquer irregularidade à notificação, nomeadamente por não
conter a deliberação da comissão distrital de revisão, pois a sua fi-
nalidade era apenas e tão-só a de dar a conhecer ao contribuinte
o montante do imposto e o prazo de pagamento”.

b) ”A data da entrega da certidão ao recorrente é absolutamente
irrelevante uma vez que o acto recorrível era a liquidação e não
a deliberação da comissão distrital, pelo que só a não notificação
da liquidação poderia obstar ao decurso do prazo de interposição
do recurso”.

4.3. Mas esta pronúncia do aresto recorrido está viciada de erro
sobre os pressupostos de direito, como se demonstra no parecer do
Exmo. Procurador-Geral Adjunto a fls. 76.

Na verdade, face ao disposto nos nos 1 a 4 do arto 268o da Cons-
tituição (redacção de 1989), o citado arto 41o terá de ser, sob pena
de inconstitucionalidade material, conjugado com os artos 30o e 31o

do ETAF84, que contêm, em vigor desde 1-1-85, normas que vieram
a ser posteriormente consagradas no CPT91 (artos 21o, no 2, 22o e
64o, no 2) e no CPA91 (artos 66o, 68o, no 1, e 123o, no 2).

Vejamos porquê.
Como já se disse, estamos perante impugnação judicial de um acto

de liquidação tributária. Todavia o recorrente não assaca a esse acto
qualquer ilegalidade directa: pede a sua anulação por ele estar con-
sequencialmente inquinado dos vícios que atribui à deliberação da
comissão distrital de revisão de 8-3-91, assim conjuntamente impug-
nado de harmonia com o princípio, que aqui se julgou aplicável, da
impugnação unitária.

Mas, se bem que não directamente impugnável — como acto pre-
paratório não destacável —, essa deliberação constitui acto adminis-
trativo que afectou os interesses legalmente protegidos do contri-
buinte. Por isso não podia a Administração limitar-se a satisfazer
a letra do arto 41o do CIP: notificar o contribuinte para pagar o
imposto adicionalmente liquidado.

Por força do disposto no no 3 do citado arto 268o da Constituição
e porque tal deliberação afectava os interesses legalmente protegidos
do contribuinte, tinha este de ser notificado não só do seu conteúdo
decisório mas também da sua fundamentação, que era obrigatória
e sem cujo conhecimento não estava o interessado devidamente ha-
bilitado a decidir se e com que bases recorrer.

5. Daí que seja necessário ampliar a matéria de facto averiguando-se
se no acto de notificação da dita liquidação adicional, de 5-4-91, ou
antes dele, foi ao ora recorrente comunicada a existência, o conteúdo
decisório e os fundamentos dessa deliberação de 8-3-91 em que tal
liquidação se baseou ou se todos ou alguns destes dados só foram
fornecidos ao contribuinte mais tarde, a seu pedido, como ele alega,
e, neste caso, qual a data de tal pedido e da respectiva resposta.

6. Do exposto se deve concluir ser ilegal o Despacho do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto que indeferiu liminarmente a
impugnação por extemporânea e o ora recorrido Acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância que o confirmou.

Na verdade, o processo não continha elementos bastantes para
justificar esse indeferimento liminar.
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Por isso concede-se provimento ao recurso e revoga-se quer o re-
ferido acórdão quer o dito despacho, devendo os autos baixar ao
2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto a fim de
aquele despacho ser substituído por outro que respeite a pronúncia
do presente julgado.

Não são devidas custas (arto 2o da tabela).

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, Jor-
ge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Execuções fiscais. Venda por meio de propostas em carta fe-
chada. O art. 894, no 2, II, do CPC não aplica ao processo
de execução fiscal. Caso omisso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O processo de execução fiscal é um processo célere, des-
pido de formalidades de forma que termine o mais ra-
pidamente possível (art. 261 do CPT), daí que haja a
maior simplicidade na tramitação processual.

2 — O art. 894, no 2, II, do CPC que permite ao executado
opor-se à aceitação da proposta, requerendo prazo para
oferecer pretendente que se responsabilize por preço su-
perior ao proposto, não se aplica no processo de execução
fiscal por o legislador do CPT (arts 323, no 2, 325 e
326) ter regulado, com grande minúcia, o formalismo
da venda por propostas em carta fechada.

3 — Não se está, por isso, perante um caso omisso a necessitar
de recurso à citada segunda parte do no 2 do art 894
do CPC, pelo que não há aplicação do art. 2, alínea f),
do CPT.

Recurso n.o 18.301, em que são recorrente José Ramos, Sucessores,
Lda e recorrida Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo Conso

Dr. Francisco Rodrigues Pardal.

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

Na repartição de finanças de Vila Viçosa, foi instaurada execução
fiscal contra o executado Joaquim José Ramos, Sucrs, Lda, C.F.
500152055, com sede no Campo da Restauração, Vila Viçosa, por
dívidas ao Centro Regional de Segurança Social de Évora, relativas
aos anos de 1983 e 1984, do montante de 2.151.488$, a qual foram
penhorados bens móveis e imóveis.

O imóvel foi vendido por 10.000.000$.
Quando se estava a proceder à venda dos bens móveis por propostas

em carta fechada, veio o sócio gerente da executada opor-se às pro-
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postas apresentadas, requerendo um prazo de 8 dias para oferecer
pretendente por valor superior às propostas (art 894 do CPC).

O Senhor chefe da repartição de finanças indeferiu o requerimento
por o CPT regular de forma suficiente o procedimento a adoptar,
afastando, por isso, nesta matéria o art 894, no 2, do CPC.

A executada interpôs recurso para o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Évora que negou provimento ao recurso por não
haver caso omisso no CPT, não havendo lugar à aplicação supletiva
do art 894 do CPC:

A executada, não conformada com o teor da decisão, interpôs re-
curso para este Supremo Tribunal, concluiu da seguinte forma, em
resumo: a questão em apreço é a de saber se a segunda parte do
no 2 do art 894 do CPC é aplicável no processo de execução fiscal;
o CPT relativamente à venda judicial por meio de propostas em carta
fechada regulamenta a abertura das propostas e as formalidades das
vendas, respectivamente à venda judicial por meio de propostas em
carta fechada regulamenta a abertura das propostas e as formalidades
das vendas, respectivamente, nos seus arts 326 e 327; o art 894 do
CPC dispõe sobre todas essas matérias pelo que é com recurso a
ele que supletivamente se preenche a lacuna - cfr. art. 2 e sua alínea f),
do CPT; na apreciação e deliberações sobre as propostas devem ser
convocadas para assistir à abertura das propostas o executado, exe-
quente, credores proponentes e reclamantes de créditos (arts 893 e
894 do CPC e 326, no 1, e 321 do CPT); além disso, também se
justifica ainda a apreciação e deliberação sobre as propostas, o exe-
cutado, exequente, credores proponentes e reclamantes de créditos
(arts 893 e 894 do CPC e 326, no 1, e 321 do CPT); além disso,
também se justifica ainda a apreciação e deliberação sobre as pro-
postas, uma vez que é no acto da sua abertura que pode ser exercido
o direito de remição (art 912 e 913 do CPC), além do direito de
preferência (art 892 do CPC), bem como é nesse acto que se podem
arguir quaisquer irregularidades relativas à abertura, licitação, sorteio,
apreciação e aceitação das propostas (art 895 do CPC) e, também
é nesse acto de abertura que se pode protestar pela reivindicação
da coisa (arts 910 e 911 do CPC); nenhuma destas questões é tratada
expressamente no CPT pelo que supletivamente se aplicam as normas
do CPC; o CPT é omisso quanto à aceitação das propostas, mas
o CPC regulamenta-a de duas formas: a primeira é a constante do
art. 894, I, in fine, do CPC, ou seja, abertas as propostas feitas a
licitação e os sorteios a que haja lugar, são as propostas apreciadas
pelos interessados presentes à sua abertura se nenhum interessado
estiver presente, considera-se aceite a proposta de mais preço; a se-
gunda forma de aceitação das propostas é a constante do art. 894,
no 2, II, do CPC, ou seja resolvido o desacordo dos credores, o exe-
cutado pode opor-se à aceitação de qualquer proposta, requerendo
prazo para oferecer pretendente que se responsabilize por preço su-
perior ao da melhor proposta, marcando-se logo dia para se deliberar
sobre a proposta do pretendente; aceite alguma proposta é o pro-
ponente notificado para pagar o preço nos termos do art. 894, no 3,
do CPC; assim, por o CPT não regular a aceitação das propostas,
sendo omisso nessa parte, aplica-se supletivamente, conforme dispõe
o art. 2, e sua alínea f), do CPT, o CPC, ou sejam, as regras constantes
dos nos 1, 2 e 3 do art 894; no caso em apreço dada a omissão
verificada, é aplicável a segunda parte no no 2, do art 894 do CPC
pelo que a executada tem direito a opor-se à aceitação das propostas
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apresentadas e a apresentar pessoas que se responsabilizem por ofe-
recer propostas de valor superior às apresentadas, o que foi requerido
e indeferido ilegalmente, decisão essa que posta em causa, foi julgada
procedente pelo Mo Juiz a quo, agora aqui em recurso; o processo
relativo à disposição legal invocada e requerido, além de benefeciar
exequente e executado, moraliza também as vendas judiciais de bens,
onde campeiam as piores imoralidades e injustiças; assim, a douta
sentença, ora em recurso, com a devida vénia, ao não considerar
a requerida aplicação supletiva da 2a parte do no 2 do art 894 do
CPC, para preenchimento da lacuna que se verifica no CPT, violou
nomeadamente o que dispõe a alínea f) do art. 2 do CPT e a referida
segunda parte do no 2 do art 894 do CPC, pelo que deve ser revogada
tanto mais que é susceptível de causar graves e irreparáveis prejuízos
à executada, ora recorrente (R) e até à Fazenda Pública.

Contra-alegando, a digna representante da Fazenda Pública en-
tende que o recurso não pode proceder, por o regime que decorre
dos arts 325 e 326 do CPT apresentar especificidades em relação
ao CPC as quais consistem, nomeadamente, do no 4 do art 326 do
CPT, de o chefe da repartição poder, se as propostas não reunirem
os requisitos do art. 325, adquirir os bens para a Fazenda Pública
e, por outro lado, não se prever a intervenção do executado consagrado
no no 2 do art 894 do CPC.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso não merece provimento, por a sentença recorrida ter feito
correcta interpretação do art 326 do CPT e 894, no 2, do CPC, apu-
rando-se que o legislador quis, para a execução fiscal, um regime
de venda por propostas em carta fechada diferente do da execução
comum - v. art. 326, no 4, do CPT.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de

facto:
a) Acto contínuo à abertura das propostas que foram apresentadas

com vista à venda de bens penhorados, nestes autos de execução
fiscal, a firma executada Joaquim José Ramos, Sucessores, Lda, apre-
sentou o requerimento junto a fls. 139, através do qual, nos termos
do no 2 do art 894 do CPC, se opunha à aceitação das propostas
apresentadas e requeria a concessão de um prazo para aparecer pre-
tendente que se responsabilizaria por oferecer preços superiores.

b) Por despacho do Chefe da Repartição de Finanças de 23.2.94
(fls. 140) tal requerimento foi indeferido, por se considerar que o
CPT regula de forma suficiente o procedimento a adoptar para aber-
tura de propostas em carta fechada pelo que não há que aplicar
nesta matéria o disposto no no 2 do art 894 do CPC.

c) Deste despacho foi a executada notificada em 25-2-94.
d) A executada interpôs recurso, nos termos do no 1 do art. 355

do CPT, em 7.3.94.
O Mo Juiz recorrido julgou improcedente o recurso por não se

estar perante um caso omisso e não haver por isso, lugar à aplicação
supletiva do CPC.

A executada interpõe recurso para este Supremo Tribunal, alegando
ser de aplicar ao processo de execução fiscal, supletivamente, o art. 894,
nos 1, 2 e 3, do CPC.

Tanto a representante da Fazenda Pública como do Ministério Pú-
blico defendem a confirmação da sentença recorrida, por não haver
lugar à aplicação do art 894, no 2, do CPC, dado o art 326, no 4,
do CPT.

1137

2. Mostram os autos que a R, quando se procedia à abertura das
propostas apresentadas relativamente à venda dos imóveis penho-
rados, requereu ao abrigo do art. 894, no 2, do CPC, lhe fosse concedido
um prazo não superior a 8 dias, para indicar pretendente ou pre-
tendentes que se responsabilizavam por oferecer preços superiores
aos apresentados.

O chefe da repartição de finanças de Vila Viçosa indeferiu o
requerido.

Este despacho foi confirmado pelo Mo Juiz recorrido, contra o
qual reagiu a executada, ou R.

A questão a discutir, neste recurso, consiste em saber se a segunda
parte do no 2 do art. 894 do CPC é ou não aplicável ao processo
de execução fiscal.

Diz o preceito:
”Mas o executado pode opor-se à aceitação de qualquer proposta,

requerendo prazo, não superior a oito dias, para oferecer pretendente
que se responsabilize por preço superior, neste caso marca-se logo
dia para se deliberar sobre a proposta do pretendente”.

Acontece que o art 326, nos 1, 2 e 3, do CPT (ver no 1, alíneas a),
b) e), na redacção dada pelo DL 47/95, de 10.3) determina quem
pode assistir à abertura das propostas, como se faz a adjudicação
do bem ao proponente quando há mais de um e se estiveram presentes
- licitação entre eles salvo se declararem que o pretendem adquirir
em compropriedade - ou se, estando presente só um dos proponentes,
este cobriu a proposta dos outros, ou se nenhum estiver presente
ou se nenhum quiser cobrir a proposta, proceder-se-á a sorteio para
determinar a proposta que deve prevalecer.

A própria lei (art 323, no 2) estabelece o limite mínimo da venda.
Resulta daqui que o CPT regulou, em novos moldes, a abertura

das propostas em carta fechada e a adjudicação dos bens, divergindo
do CPC - art. 894.

Com efeito, o processo de execução fiscal é um processo célere,
despido de formalidades, de forma que termine o mais rapidamente
possível (cfr. art. 261 do CPT) daí que haja a maior simplicidade
na tramitação processual.

Foi nesta prespectiva que o art 326 do CPT se afastou radicalmente
do art 894 do CPC: não permitiu ao executado apresentar novos
pretendentes o que tinha como efeito a suspensão da adjudicação
das propostas, marcando-se novo dia para se deliberar sobre as pro-
postas; também não há deliberação dos interessados - executado, exe-
quente e credores - sobre a proposta aceite, a lei (art 326) estabelece
os critérios da adjudicação dos bens; se o preço proposto para aquisição
não for o adequado, o chefe da repartição de finanças pode determinar
a venda dos bens por negociação particular (art 325) ou pode adquirir
bens nos termos do art 326 para a Fazenda Pública.

Isto significa que o chefe da repartição de finanças tem, nos termos
dos arts 323, no 2, 325, 326 do CPT, poderes suficientes para evitar
que os bens sejam vendidos por preços irrisórios, causando prejuízos
à Fazenda Pública e ao executado.

Tudo isto revela que o legislador teve o intuito de regular, com
a referida minúcia o formalismo da venda por propostas em carta
fechada, afastando, inequivocamente, a aplicação do disposto no
art 894 do CPC, demonstrando desta forma a celeridade processual
do processo de execução fiscal de molde a obter-se a mais rápida
arrecadação das receitas a cobrar coercivamente com a maior eco-
nomia dos meios.
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3. De tudo isto ressalta com evidência que não se está perante
um caso omisso, pelo que não tem aplicação o art 2, alínea f) do
CPT.

Com efeito, ”só haverá lacuna a preencher depois de estar ave-
riguado por interpretação da lei, que o caso omisso não deve ficar
à margem da lei, com disciplina jurídica apropriada”: Manuel Andrade,
Ensaio sobre a teoria da interpretação das leis, p. 78.

Se foi propósito do legislador regular com minúcia tal matéria da
venda por meio de propostas em carta fechada, não poderia o in-
térprete ou juiz criar uma norma para ela ou aplicar-lhe analógi-
camente outras.

4. Em face do exposto, as conclusões alinhadas pela R não podem
obter provimento.

Assim, a sentença recorrida é de manter. Ver, neste sentido, o
acórdão de 3-6-92 - recurso no 14.254 - no Apêndice do DR de 22.2.95,
p. 1778; Francisco Pinto Fernandes e J. Cardoso dos Santos, Cod.
de Proc. Trib. anot. Rei dos Livros, 1992, Lisboa, p. 962/963.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, manter a decisão recorrida.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em sessenta (60 %)
por cento.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Condenação em custas. Omissão
de pronúncia. Erro de julgamento. Arto 446o, no 1, do Código
de Processo Civil e arto 144o do Código de Processo
Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não constitui omissão de pronúncia mas erro de jul-
gamento a condenação do oponente a uma execução
fiscal que foi julgada parcialmente procedente nas ”custas
na proporção”, sem indicação dessa proporção;

II — Não pode por isso proceder o recurso em que o Mo Po

pede que se anule a sentença, por omissão de pronúncia
quanto a custas, para que depois o juiz a quo rectifique
a condenação em custas.

Recurso no. 18.412, em que são recorrente Ministério Público e re-
corrido João Alberto Marçal de Matos e de que foi Relator o
Exmo. Conselheiro Doutor José Jesus Costa.

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

I - O digno agente do Ministério Público interpôs o presente recurso
da sentença de 30 de Janeiro de 1994, a fls. 22 e segs., do Tribunal
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Tributário de 1.a Instância de Coimbra que julgou em parte procedente
e em parte improcedente a oposição que João Alberto Marçal de
Matos, com os sinais dos autos, deduzira à execução fiscal contra
si instaurada na 1a Repartição de Finanças de Coimbra, na parte
em que a dita sentença condenou o oponente nas custas do processo,
e bem assim do despacho de fls. 28 e verso.

Na verdade, a sentença condenou o oponente nas custas, ”em pro-
porção” mas sem indicação dessa proporção. O recorrente pediu a
aclaração da sentença, considerando que era preciso que a sentença
especificasse qual a proporção das custas que ficariam a cargo do
oponente. O senhor Juiz proferiu então o despacho de fls. 28 e verso,
no qual considerou que o contador do processo terá que levar em
linha de conta que, nos termos do disposto no arto 7o do DL no 449/71,
de 26 de Outubro, os valores atendíveis para efeitos de custa, em
função do que se decidiu, são, na oposição, o da dívida ou parte
da dívida exequenda a que respeitar. Não concordando com a posição
do senhor Juiz o recorrente termina as suas alegações com as seguintes
conclusões:

”1a. Em matéria de custas, o Sr. Juiz a quo limitou-se a condenar
o oponente nas ”custas em proporção”, sem explicitar qual é a pro-
porção, ou seja, qual é a quota-parte das custas que fica a cargo
deste;

2a. Tendo-lhe sido requerido, pelo ora recorrente, que explicasse
tal obscuridade da sentença recorrida, o Sr. Juiz a quo limitou-se
a responder, em síntese, ”que os valores atendíveis para efeitos de
custas, em função do que se decidiu, são, na oposição, o da dívida
ou parte da dívida exequenda a que respeitar ...”, ou seja, esclarecer
aquilo que ninguém lhe pediu que esclarecesse e não esclareceu o
que havia sido requerido;

3a. Em suma, a referida condenação em custas carece de objecto,
pelo que, em bom rigor, inexiste, em termos de definir qual o montante
das custas que ficam a cargo do oponente;

4a. Violado foi, pois, o disposto no no 1 do arto 446o do CPCivil,
aplicável ex vi do arto 2o, al. f) do CPT;

5a. A falta de pronúncia sobre a questão que o Sr. Juiz a quo
devia apreciar - qual a proporção das custas que o oponente deve
pagar - integra uma das causas de nulidade da sentença previstas no
arto 144o do CPT e, em consequência, de despacho;

6a. Devem, pois, ser declaradas nulas as decisões recorridas e, em
consequência, ordenar-se que o Sr. Juiz a quo concretize qual a pro-
porção das custas cujo pagamento fica a cargo do oponente”.

Sem contra-alegações, subiram os autos a este STA.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II - Do exposto flui que a questão que o recorrente coloca à apre-

ciação deste tribunal é da nulidade da sentença.
Na verdade, se é certo que o recorrente termina as suas alegações

com 6 conclusões na quais alega que a decisão devia ter especificado
a proporção das custas a cargo do oponente, também é certo que
as 4 primeiras contêm apenas argumentação conducente à conclusão
de que a falta de especificação da proporção das custas que ficam
a cargo do oponente se traduz numa omissão de pronúncia, acabando
o recorrente por arguir, nas conclusões 5a e 6a que a sentença e
o despacho de fls. 28 e verso são de facto nulos, por omissão de
pronúncia.

Por outro lado, é de notar que o despacho de fls. 28 e verso não
é susceptível de recurso, de harmonia com o disposto no arto 670o,
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no 2, do Código de Processo Civil, aplicável ex vi do arto 2o do Código
de Processo Tributário.

Assim sendo, o objecto do presente recurso é apenas a questão
da arguida nulidade de sentença por omissão de pronúncia quanto
a custas.

Vejamos, pis.
III - Ora, é de dizer com toda a segurança que a sentença recorrida

não é omissa quanto a custas.
Com efeito, a sentença condenou o oponente nas ”custas em

proporção”.
É certo que, como alega o recorrente, a sentença não especificou

qual era essa proporção. E devia tê-lo feito, uma vez que fica sem
se saber qual é essa proporção.

Por outro lado, tem razão o recorrente ao afirmar que o despacho
de fls. 28 e verso não esclarece qual é essa proporção, pois tal despacho
limitou-se a indicar qual o valor atendível para efeito de custas e
não a proporção das custas a cargo do oponente.

Só que a fata de especificação da proporção das custas a cargo
do oponente não configura omissão de pronúncia quanto a custas
mas constitui antes um erro de julgamento. A sentença pronunciou-se
quanto a custas, condenando o oponente no seu pagamento ”em pro-
porção”. O que sucede é que condenou mal, pois que devia ter es-
pecificado a proporção das custas a cargo do oponente.

Ora, o recorrente apenas arguiu a nulidade da sentença por omissão
de pronúncia e não pede a revogação ou alteração da condenação
em custas. É certo que pede se ordene ao senhor juiz a quo que
concretize qual a proporção das custas a cargo do oponente. Mas
isso como consequência do reconhecimento da nulidade e da anulação
da sentença. Tanto assim é que pede que se anule as decisões re-
corridas e se ordene que o senhor Juiz a quo concretize a proporção.

Assim, não existindo nulidade de sentença, o recorrente, se queria
obter a alteração da sentença na parte em que condenou em custas
o oponente, devia ter pedido a sua alteração por erro de julgamento
e não a sua anulação por omissão de pronúncia.

Deste modo, pese embora o erro de julgamento, o recurso não
pode proceder.

Sem custas, por delas haver isenção.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — José Jesus Costa (Relator) — Ro-
drigues Pardal — Santos Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Sisa. Liquidação adicional. Avaliação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Quando se adquire um prédio a título oneroso, a sisa
é liquidada de acordo com o valor convencionado salvo
se o valor patrimonial inscrito na matriz for maior.
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2 — Se o prédio não estiver inscrito na matriz tem de ser
avaliado.

3 — Tal avaliação tem de ter apenas as condições do imóvel
à data da transmissão.

4 — Se, entretanto, o imóvel for alterado - maior número de
fracções autónomas o valor da avaliação é diferente da-
quele que tinha à data da aquisição.

5 — Quando o prédio foi avaliado, já não se verificava o
condicionalismo previsto no art. 94, § 2, do CMSISSD
pelo que não há valor patrimonial para comparar com
o valor declarado e, por conseguinte, não há lugar à li-
quidação adicional (arts. 19, § 2, 53 e 111 do Cód. cit.).

Recurso no 18 434, em que é recorrido Fazenda Pública e recorrido
Fernando Leite Ribeiro Marques e outros e de que foi relator
o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

O digno representante da Fazenda Pública interpôs recurso para
este Supremo Tribunal do acórdão do Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância que confirmou a sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a instância de Braga ao considerar que a liquidação adicional
da sisa impugnada violou o art. 94, §2, do Código da Sisa, já que
não foi considerada na avaliação realizada, como impõe aquele pre-
ceito legal, o valor dos bens transmitidos, tendo formulado as con-
clusões seguintes.

- Relativamente ao prédio em causa no presente processo, foi, pelos
recorridos, efectuado o pagamento ou sisa e pedida a inscrição na
matriz, em Fevereiro de 1986, sem que se referisse o estado inacabado
do prédio;

- A inscrição só não foi efectuada porque faltava a licença de
habitabilidade;

- Apresentada esta, procedeu-se à avaliação segundo o art. 109
do CMSISSD;

- Notificado aos interessados o resultado da avaliação, não foi pe-
dida 2a avaliação nem apresentada qualquer reclamação;

- A liquidação levada a cabo pela Administração fiscal foi cor-
rectamente efectuada, face aos arts. 109 e 94 do Código da Sisa.

Nestes termos, não deveria o Tribunal Tributário de 1a instância
ter considerada procedente a impugnação, tendo o douto acórdão
do Tribunal Tributário de 2a Instância, que confirmou tal sentença,
violado os arts. 109 e 94 do citado Cód. da Sisa, pelo que deve ser
revogado, confirmando-se a legalidade da liquidação.

Contra-alegando, os recorridos apresentam as conclusões seguintes:
A) - Os Serviços Tributários não procederam a qualquer avaliação

do que, na realidade, foi transmitido aos impugnantes, pela empresa
Abreu & Sousa, Lda, através da escritura de 5.5.86, a que se refere
o conhecimento da sisa no 234/3649;

B) - A avaliação incidiu sobre fracções construídas pelos impug-
nantes e cuja construção apenas se concluiu em Dezembro de 1986
e cuja participação para inscrição na matriz foi efectuada em Fevereiro
de 1987;

C) - Os impugnantes nada tinham a reclamar sobre o valor atribuído
a estas fracções;
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D) - Porque a liquidação adicional da sisa teve como suporte a
avaliação sobre bens que não foram objecto de qualquer transmissão,
existe flagrante violação da lei;

E) - Porque esses bens não existiam ao tempo de transmissão,
há manifesta inexistência de matéria tributável.

F) - O douto acórdão recorrido não enferma, por isso, de qualquer
nulidade, efectuando uma correcta aplicação do direito à matéria
de facto.

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, pelo que esta Secção de Contencioso
Tributário do STA será hierarquicamente incompetente para o co-
nhecimento do recurso (arts. 32, no1, alínea b), e 41, no1, alínea a),
do ETAF e 167 do CPT por, nas alegações e conclusões, o Recorrente
(R) sustentar que ”foi efectuado o pagamento de sisa e pedida a
inscrição na matriz, em Fevereiro de 1986, sem que se referisse o
estado inacabado do prédio, e que «a inscrição só não foi efectuada
porque faltava a avaliação e que na decisão recorrida não é dado
como provado que tenha sido paga a sisa e pedida a inscrição na
matriz nem se fizera referência ao estado inacabado do prédio nem
que a inscrição só fora efectuada por aquele motivo.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo distinto repre-
sentante do Ministério Público, só a digna representante da Fazenda
Pública veio dizer que este STA tinha de proceder à apreciação do
presente recurso por se tratar de um recurso interposto de um acórdão
do Tribunal Tributário de 2o Instância.

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

facto:
a) Em 5.5.86, foi lavrado o termo de fls.145 e liquidada e paga

a sisa nele referida;
b) Na mesma data, as fracções referidas naquele termo foram ad-

quiridas pelo impugnante e outros;
c) Nessa data, essas fracções encontravam-se no estado referido

na informação se fls. 136v e 137;
d) Em 17.12.86, procedeu-se à modificação de propriedade ho-

rizontal relativamente aquelas fracções;
e) Em Novembro de 1987, procedeu-se à avaliação das fracções

resultantes daquela modificação, com vista à inscrição matricial delas,
tendo os impugnantes aceite os respectivos valores;

f) A partir destes valores e nos termos do art. 109 do Cód. da
Sisa, procedeu-se à liquidação impugnada.

A sentença recorrida concluiu assim na parte que interessa, por
considerar que ”de facto, as fracções adquiridas pelos impugnantes
encontravam-se à data da aquisição, num estádio de construção muito
atrasado relativamente aquele em que foi considerado na avaliação
que determinou a liquidação impugnada o que contraria o § 2 do
art. 109». E acrescenta: «contra isto não fala a circunstância de, na
declaração para efeitos de sisa, se não ter feito referência à fase
da construção do prédio; atente-se em que as fracções iniciais, - (1)ad-
quiridos pelos impugnantes - foram objecto de profundas alterações
que levaram à modificação da propriedade horizontal.».

2. A primeira questão a considerar neste recurso é a suscitada
pelo distinto magistrado do Ministério Público - a incompetência hie-
rárquica desta Secção de Contencioso Tributário do STA para co-
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nhecer do recurso (arts. 32, no1, alínea b), e 41, no1, alínea a), do
ETAF e 167 do CPT) por o R nas alegações e conclusões sustentar
que ”foi efectuado o pagamento da sisa e pedida a inscrição na matriz,
em Fevereiro de 1986, sem que se referisse o estado inacabado do
prédio» e «que a inscrição só não foi efectuada porque faltava a
avaliação», e a sentença recorrida não ter dado como provado que
tenha sido paga a sisa pedida e a inscrição na matriz nem que tenha
sido omitida referência ao estado inacabado do prédio, nem que a
inscrição só não tivesse sido feita por aquele motivo.

Ouvidas as partes, só a digna representante da Fazenda Pública
veio dizer que este STA terá de apreciar o presente recurso por se
tratar de vindicação de um acórdão do Tribunal Tributário de 2a

Instância.
Neste caso, não se punha a questão de incompetência mas sim

a ampliação da matéria de facto (arts. 729 e 738 ao CPC). Vejamos,
pois, a situação.

O acórdão recorrido decidiu que a sisa paga incidira sobre as frac-
ções adquiridas pelas letras A, B e C em conjugação com as alterações
ao regime de propriedade horizontal e a liquidação adicional teve
por base a avaliação dos fracções face à modificação da propriedade
horizontal, não tendo em conta o valor das três fracções à data da
transmissão e do pagamento da liquidação da Sisa. No resumo da
liquidação adicional verifica-se que à fracção A correspondem três
fracções - A; Av, e Ax; a fracção B foi desdobrada em 20 fracções
e a C foi desdobrada em 9 fracções. A liquidação adicional violou
o art. 94, §2, do Cód. da Sisa.

Daqui ressalta que o acórdão recorrido decidiu que não havia lugar
à liquidação adicional por a avaliação ter incidido não sobre as fracções
adquiridas - A, B e C - mas sim sobre o valor das actuais fracções
em que aquelas foram desdobradas, ou seja o valor que tais fracções
obtiveram após as modificações da propriedade horizontal.

No fundo, não se discute matéria de facto, o que é preciso averiguar
é se o valor para a liquidação da sisa é o do valor à data da transmissão
dos fracções - A, B e C - ou se é o valor constante da avaliação
das fracções modificadas pela propriedade horizontal e inscritas na
matriz predial urbana depois daquela avaliação efectuada em No-
vembro de 1987.

Quer dizer: a liquidação adicional impugnada devia incidir sobre
o valor das fracções adquiridas em 1986 - A, B e C - ou sobre o
valor das fracções em que aquelas três foram desdobradas, resultantes
das modificações da propriedade horizontal.

O que está em causa é um problema de interpretação aplicação
da lei e não qualquer questão de facto. Não põe, sequer, a questão
da ampliação da matéria de facto.

3. Quando se adquire um prédio a título oneroso, a sisa é liquidada
de acordo com o valor convencionado, salvo se o valor patrimonial
inscrito na matriz for maior (art. 19, § 2, do CMSISSD).

Se o prédio não estiver inscrito na matriz, tem de ser avaliado
(arts. 49, no 1, 53 e 109) do CMSISSD).

Tal avaliação tem de ter em conta apenas as condições do bem
imóvel à data da transmissão (art. 94, § 2, do Cód. cit.) quer para
efeitos do valor de transmissão quer também para a sua inscrição
na matriz (art. 109).

No caso sub judice, as três fracções, adquiridas em 1986, não es-
tavam inscritas na matriz, pelo que a liquidação da sisa foi efectuada
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com base no valor declarado. A eventual liquidação adicional tinha
de aguardar a avaliação das fracções adquiridas a realizar nos termos
do art. 109 do Cód. da Sisa, caso se houvesse aumento de valor (art. 53).

Portanto, eram as três fracções A, B e C que deviam ser avaliadas
nas condições em que se encontravam quando foram adquiridas em
5.5.86.

Porém, a avaliação efectuada em Novembro de 1987 teve por base
as fracções resultantes da modificação da propriedade horizontal ini-
cial. São já fracções diversas.

Deste modo, a avaliação realizada, em Novembro de 1987, não
teve por base a transmissão das fracções A, B e C em 5-5-86 mas
sim as fracções resultantes dos desdobramentos daquelas fracções de-
rivadas da alteração da propriedade horizontal em 17.12.86 (v. supra,
no 1, alínea d)).

Isto significa que a avaliação referida não teve por base a avaliação
da transmissão das fracções A, B e C mas sim outras que resultaram
da alteração das propriedades horizontal.

Estas fracções ainda não existiam quando se deu a transmissão
das fracções A, B e C.

Quer dizer: a Administração Fiscal tinha de efectuar duas ava-
liações:

Uma com base na transmissão das fracções A, B e C.
Depois, comparava o valor declarado (art. 19, § 2o, do Cód. da

Sisa) com o valor resultante da avaliação (arts. 49, no 1, 53 e 109
do Cód. cit.) e, se este fosse maior, proceder-se-ia à liquidação
adicional.

Porém, esta avaliação tinha de ter em conta apenas as condições
em que se encontravam as fracções A, B e C quando foram trans-
mitidas - em 5.5.86 - como estipular o art. 94, § 2, do Cód. da Sisa.

Outra com base nas alterações que resultaram da modificação da
propriedade horizontal e que dera lugar a outras fracções, devido
ao desbloqueamento das anteriores.

Este valor tinha por efeito determinar o valor patrimonial de cada
fracção não só para efeitos de inscrição na matriz como também
para dar lugar a liquidação adicional da sisa se tais fracções já hou-
vessem sido transmitidas mas por preço convencionado inferior ao
da avaliação (art. 19, § 2, do Cód. da Sisa; cfr. art. 225, 229, 232,
e 233 do Cód. da Cont. Pred.; 13 a 15 da CA - v. os arts. 8 a 10
do DL 442-c/88, de 30.11).

4. Em face do exposto, apura-se que a transmissão das fracções
A, B e C, não foi sujeita a avaliação nos termos do art. 94, § 2,
do Cód. da Sisa, pelo que não há valor patrimonial para comprovar
com o valor declarado (art. 19, § 2) e, por conseguinte, não há lugar
a liquidação adicional (arts. 111, e 53).

Assim, o acórdão recorrido, embora por fundamentos diversos, é
de manter.

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

Não são devidas custas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1.a 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 18.572. Recorrente: Tibério Cabral, Herdeiros, Lda; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Fi-
gueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância de Coimbra que
julgou improcedente a impugnação deduzida contra a determinação
dos valores tributários, levada a efeito com recurso a presunções ou
métodos indiciários de IVA e juros compensatórios, relativos a 1986
e 1987, no valor global de 1 993 404$00, veio a Ite Tibério Cabral,
Herdeiros, Lda, recorrer, concluindo a sustentar:

-que deduziu reclamação contra a determinação de valores tribu-
tário, a qual foi indeferida pela Comissão Distrital de Revisão da
Matéria Colectável;

-que a base para o apuramento foram presunções de vendas, mar-
gens de lucro e serviços contabilizados em valor inferior ao praticado,
tendo em consideração horas de trabalho, preço/hora debitado e 10 %
de tempo improdutivo;

-que a margem real de vendas é inferior à presumida por fazer
descontos aos clientes e por serem os fornecedores a impor tais mar-
gens de lucro;

-que os serviços prestados eram inferiores aos presumidos, que
a ARAN os quantifica em 30 % e que existe, uma secção de fabricação
e rectificação de peças, onde o seu pessoal trabalha, o que não foi
considerado nas presunções;

-que os bens produzidos e rectificados neta secção são contabi-
lizados em vendas, incorporam 20 % de matérias-primas e 80 % de
mão-de-obra, sendo esta de 706 335$00 e 806 268$00, respectivamente,
em 1986 e 1987, valores que não foram indevidamente abatidos aos
valores das prestações de serviços presumidos;

-que os gerentes, além de trabalhadores na produção, são respon-
sáveis por um sector da actividade, onde desenvolvem várias acções,
que se discriminam, sendo que os seus tempos improdutivos são bas-
tante superiores aos considerados de 10 %;

-que as presunções se basearam num controlo efectuado aos 1o

e 4o trimestres e que a Ite, tendo controlado os dois trimestres res-
tantes, com o método do Fisco, chegou a margens de comercialização
totais inferiores às presumidas.

E depois de sustentar tais factos que respeitavam à determinação
e quantificação dos valores tributários, veio a Rte a censurar a sentença
recorrida, por não haver sujeitado ao controlo judicial a chamada
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”zona discricionária”, imputando-lhe, por isso, a violação da regra
da al. d) do art. 668o do CPC, sugerindo a nulidade da dita sentença,
ou a sua ilegalidade, nos termos dos arts. 82o, 86o, 118o/b) e 120o/a)
do CPT.

Contra-alegou a representante da Fa Pa, defendendo a postura da
sentença, porquanto era à Rte que cumpria demonstrar a incorrecção
das rectificações a que a Administração procedera, usando da fa-
culdade dos arts. 82o e 84o do CIVA, salientando que esta formação
não tem competência para apreciar os factos invocados pela Rte para
impugnar a correcção das presunções feitas por aquela.

O EPGAdjunto é de parecer que, independentemente da neces-
sidade de averiguação dos factos descritos pela Rte, deve entender-se
que o recurso não tem como fundamento exlcusivamente matéria
de direito, pelo que esta formação é hierarquicamente incompetente
para 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 Mo Po (art. 45o-2 do CPTributário).

Com efeito, logo na conclusão C a Rte explicita os fundamentos
das presunções administrativas, feitas em função das horas de trabalho
do pessoal da produção e do preço/hora debitado e dos tempos im-
produtivos à razão de 10 % desse tempo, enquanto que na conclusão E
contesta os valores presumidos referidos, porquanto os reais seriam
inferiores, uma vez que os tempos referidos, porquanto os reais seriam
inferiores, uma vez que os referidos, porquanto os reais seriam in-
feriores, uma vez que os tempos improdutivos são superiores aos
presumidos, documentando a afirmação com ofício da Associação
Nacional do Ramo Automóvel, que quantifica os tempos improdutivos
em 30 %, e no facto de o pessoal também trabalhar numa secção
de fabricação e de rectificação de peças, o que não foi considerado
nas presunções.

Desde logo, tais afirmações contradizem assertivos do probatório
que reconhecem ser adequada a razão de 10 % para tempos mortos,
”sem que a percentagem de 25 %, contraposta pela Ite, encontre,
circunstancialmente, qualquer adequação comprovada”.

Depois, na conclusão F, a Rte invocou valores respeitantes a mão-
-de-obra avultada, incorporada em bens produzidos ou rectificados
na dita secção e que não teriam sido indevidamente abatidos aos
valores das prestações de serviços presumidos.

O que visa contraditar a asserção do probatório de que ”a in-
corporação de mão de obra na fabricação ou rectificação de peças
esbate-se na restante actividade global da Ite”.

E outras afirmações da Rte ou visam o mesmo objectivo de infirmar
o provado (a conclusão G pretende demonstar que o tempo de ge-
rência avoluma o tempo improdutivo para muito mais do que os
comprovados 10 %), ou buscam demonstrar que se verificam outros
factos (os controlos feitos pela própria Rte, referidos na al. H das
conclusões, sobre as margens totais de comercialização) que, embora
não conhecidos especificamente na sentença recorrida, põem em crise
os seus assentamentos quanto às referidas margens de lucro.

Todas essas afirmações são determinações da realidade, do domínio
dos factos, que se propõem para conhecimento no recurso, tanto as
que contradizem a matéria provada, como as que referem matéria
que não consta do probatório da sentença recorrida.
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Quanto ao último ponto, embora se não tivesse questionado a fac-
tualidade fixada na decisão, através de invocados erros de facto em
que aquela houvesse incorrido, sempre se alinharam afirmações que
se pretendiam atendíveis na formação da situação individual de facto
a interessar o sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que leva a que também aqui 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 2.a 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$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Ernâni Figueiredo (Relator) — José
Jesus Costa — Abílio Bordalo. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1.a 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 18.600. Recorrente: J. F. Mourato, Lda; Recorrido: Fa-
zenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância de Portalegre
que julgou improcedente a oposição deduzida contra a execução fiscal
movida por dívidas de contribuições para a Segurança Social, no mon-
tante de 388 799$00 e juros devidos, veio a oponente J. J. Mourato,
Lda. recorrer, concluindo a sustentar não ter sido notificada do pa-
gamento voluntário, o que lhe retirou o direito de impugnar a li-
quidação e tornou o acto não eficaz e não executório, e que o sócio
Joaquim Mourato é um independente e não seu gerente.

Teriam sido infringidos o DL 103/80, de 9.5, o art. 108o/2 do CPTri-
butário, arts. 158o e ss do CPAdministrativo.

A representante da Fa Pa contra-alegou, pedindo a rejeição do
recurso por não ser admissível discutir em oposição a legalidade da
dívida exequenda.
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O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em
razão da hierarquia face à afirmação da Rte de que o sócio Joaquim
Mourato não é seu gerente, que é de facto e contraria o assertivo
da sentença recorrida.

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, na conclusão 5a das alegações do recurso, a Rte afirma
que o ”sócio Joaquim Mourato é um independente ... e não é gerente
...”, sendo que na sentença recorrida se refere (antepenúltimo pa-
rágrafo de fls. 60) um montante ”já que pelo sócio gerente da opo-
nente” e (final de fls. 58) se fixa como facto assente que ”o sócio
gerente da firma executada -Joaquim José de Oliveira Mourato havia
pago...”.

Tal qualidade de gerente suporta-se em dados de facto cuja ve-
rificação se discute no recurso, por infirmada no ponto a pronúncia
judicial feita na decisão recorrida.

Não modificando os termos da questão e a referida conclusão a
eventual irrelevância daquela invocação fáctica na discussão do re-
curso, pois tal só será de apreciar no conhecimento do respectivo
objecto 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 2.a 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$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — José Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - arto
32 no 1 al. l) do ETAF.
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Recurso no 18.718 de que é recorrente António Dias Tavares e re-
corrida 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 António Dias
Tavares, da sentença do TT 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 525.305$00.

Neste Tribunal, todavia, o Exmo magistrado do MP, 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 no1, 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-se
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 a al-
teração da matéria de facto ou invoca factos que não vêem dados
como provados: se o faz, o recurso não tem por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, e fica, desde logo, definida a com-
petência do Tribunal Tributário de 2a Instância, independentemente
da eventualidade de, de por fim, este tribunal, então já julgado com-
petente, 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 de casino
- conclusiva - 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 conclusiva»,
sendo que, na sentença, «na matéria fáctica 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, é absolutamente incompetente para o conhecimento do re-
curso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.

Na verdade, nas alegações e conclusões, o recorrente sustenta que
é empregado de banca de casino, exercendo essa actividade profis-
sional por conta de outrem, tendo auferido gratificações não atribuídas
pela entidade patronal, que consubstanciam verdadeiras liberalidades,
sem carácter de exigibilidade - cfr. conclusões A e M.
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E bem assim, que não tem qualquer culpa ou responsabilidade
por o imposto ter sido liquidado fora do prazo normal - cfr. conclusão
T).

Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: a respectiva
não sujeição a imposto profissional, cuja liquidação impugna.

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 do TT 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 - constituído, 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 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 pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Domingos Brandão de Pinho — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
competente, 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 no 1 al. l) do ETAF.

Recurso no 18.730 de que é recorrente António Augusto Cabral da
Silva recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por António Au-
gusto Cabral da Silva, da sentença do TT de 1a instância de Aveiro,
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proferida em 4-11-93, que julgou improcedente a impugnação judicial
que o mesmo deduzira contra a liquidação de Imposto Profissional,
no montante de 286.446$00.

Neste Tribunal, todavia, o Exmo magistrado do MP, 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 no1, 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-se
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 a al-
teração da matéria de facto ou invoca factos que não vêem dados
como provados: se o faz, o recurso não tem por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, e fica, desde logo, definida a com-
petência do Tribunal Tributário de 2a Instância, independentemente
da eventualidade de, por fim, este tribunal, então já julgado com-
petente, 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 de casino
- conclusão A - 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
11a», sendo que, na sentença, «na matéria fáctica 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, é absolutamente incompetente para o conhecimento do re-
curso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.

Na verdade, nas alegações e conclusões, o recorrente sustenta que
é empregado de banca de casino, exercendo essa actividade profis-
sional por conta de outrem, tendo auferido gratificações não atribuídas
pela entidade patronal, que consubstanciam verdadeiras liberalidades,
sem carácter de exigibilidade - cfr. conclusões A e M.

E bem assim, que não tem qualquer culpa ou responsabilidade
por o imposto ter sido liquidado fora do prazo normal - cfr. conclusão
T)́

Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: a respectiva
não sujeição a imposto profissional, cuja liquidação impugna.

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
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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 do TT 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 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 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 pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 15 %.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Domingos Brandão de Pinho — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem como fundamento exclusivo, matéria de direito - arto
32 no 1 al. l) do ETAF.

Recurso no 18.768 de que é recorrente Ilídio Fernandes Domingues
da Silva da Silva recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator
o Exmo Sr. Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Ilídio Fer-
nandes Domingues da Silva, da sentença do TT 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 167.513$00.

Neste Tribunal, todavia, o Exmo magistrado do MP, no respectivo
visto, logo arguiu a respectiva incompetência, em razão da hierarquia,
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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 no1, 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-se
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 a al-
teração da matéria de facto ou invoca factos que não vêem dados
como provados: se o faz, o recurso não tem por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, e fica, desde logo, definida a com-
petência do Tribunal Tributário de 2a Instância, independentemente
da eventualidade de, por fim, este tribunal, então já julgado com-
petente, 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 de casino
- conclusão A - 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
M», 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, é absolutamente incompetente para o conhecimento do re-
curso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.

Na verdade, nas alegações e conclusões, o recorrente sustenta que
é empregado de banca de casino, exercendo essa actividade profis-
sional por conta de outrem, tendo auferido gratificações não atribuídas
pela entidade patronal, que consubstanciam verdadeiras liberalidades,
sem carácter de exigibilidade - cfr. conclusões A e M.

E bem assim, que não tem qualquer culpa ou responsabilidade
por o imposto ter sido liquidado fora do prazo normal - cfr. conclusão
T)́

Do que pretende tirou consequência jurídica relevante: a respectiva
não sujeição a imposto profissional, cuja liquidação impugna.

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 receber «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 do TT de 1a Instância, cinge-se
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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 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 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 pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Domingos Brandão de Pinho — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal. Despachos judiciais. Fundamenta-
ção. Nulidade do despacho.

Doutrina que dimana da decisão:

É anulável o despacho judicial, proferido nos termos do
art. 216o do Código de Processo Tributário, que não indique,
sumariamente, os factos integradores da infracção por que
condena.

Recurso n.o 18 830 em que é recorrente a Fazenda Pública e Ministério
Público e recorrido AJE — Indústria de Moda Lda. Relator: Exmo.
Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a decisão 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 arts. 26o do CIVA
e 29o/2 do RJIFNA, à arguida Aje-Indústria de Moda, Lda, alterou
a condenação para 30 000$00, vieram recorrer o Representante da
Fa Pa e o do Mo Po, concluindo o primeiro a sustentar que a coima
a aplicar seria a do valor fixado pela entidade administrativa, em
atenção ao aplicável art. 29o/1, 2 e 4 do RJIFNA, com a redacção
vigente ao tempo da prática da infracção, 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 funda-
mentos em que a decisão assenta, terminando a pedir que a coima
a aplicar seja de 300 000$00, de acordo com o regime vigente à data
da prática da infracção.
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Cumpre apreciar.
Coligindo as matérias de ambos os recursos, verifica-se que, além

da arguição de nulidades pelo MoPo, é por este e pela FaPa con-
trovertida a medida da sanção aplicada na decisão recorrida.

Quanto às arguidas nulidades, as mesmas aferem-se pela norma
própria dos despachos proferidos em processo judicial de contra-or-
denação fiscal, o art. 216o do CPT, que no seu no 3 prescreve deverem
ser os mesmos sumariamente fundamentados, “com indicação dos
factos, do direito aplicável e das circunstâncias que determinarem
a medida da sanção”.

À solicitação legal a esse modo sucinto de fundamentar não res-
ponde, contudo, minimamente, a decisão recorrida, que não indica
os factos integradores da infracção por que condena, limitando-se
à remissão para a “matéria carreada no auto de notícia e que corporiza
a violação aos normativos aí referenciados”.

Ora, tal remissão, em face da falta de preceito legal que a permita,
não pode substituir as expressas indicações que o aludido artigo impõe,
mau grado ter o despacho indicado circunstâncias que implicam com
a medida da sanção, como a não verificação de actos de ocultação
que tenham dificultado a descoberta da infracção, o carácter acidental
desta, a falta de prejuízo efectivo para a Fazenda Nacional e o pa-
gamento integral das importâncias em causa.

Pelo que a referida omissão integra a nulidade do despacho, arguida
pelo recorrente MoPo, nos termos do referido art. 216o/3, conjugado
com o art. 144o/1, ambos do CPTributário.

Termos em que se concede provimento ao recurso do MP e se
anula o despacho recorrido, ordenando-se que os autos baixem à
1a instância para reforma da decisão anulada, ficando prejudicado
o recurso da Fa Pa.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — José Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril 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, tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso,
pois é precisamente na divergência em relação ao decidido
que o recurso encontra o seu fundamento.
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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: 18 921. Recorrente: Hélio Nuno da Silva Carvalho; Recor-
rido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

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

Hélio Nuno da Silva Carvalho, devidamente identificado nos autos,
recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de
1a Instância de Braga, de 21 de Outubro de 1994, que julgou im-
procedentes os embargos de terceiro por si deduzidos contra a penhora
efectuada na execução fiscal a correr termos pela 2a Repartição de
Finanças do concelho de Vila Nova de Famalicão e em que figura,
como executado, Nuno Castro Carvalho.

Na sua alegação de recurso, formula as seguintes conclusões:
”I — O recorrente, pessoa jurídica diversa do executado, é terceiro

relativamente à execução fiscal;
II — Provou ser dono e possuidor exclusivo do bem penhorado;
III — A douta sentença violou o arto 319o do Cod. Proc. Tributário

e artos 207o e 62o, 1, da Constituição Política...”
Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Procurador-Geral da República-Adjunto, repre-

sentante do Ministério Público nesta Secção de Contencioso Tribu-
tário, é de parecer que ”se declare este Supremo Tribunal incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso”, já que
o mesmo — a seu ver — ”não versa exclusivamente matéria de
direito...”

Notificado, o recorrente nada veio dizer sobre a suscitada questão.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção 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
Administrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos
inicialmente 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 31o, 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
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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 concernante 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 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. 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 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 em casos idênticos — 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 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 Ins-
tância, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tri-
bunal, então já julgado competente, vir a concluir que a discordância
sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são ir-
relevantes para a decisão do recurso, à face da posição de direito
que entende adequada.

Em suma, a questão da competência hierárquica — prioritária em
relação a tudo o mais — deve ser decidida abstraindo 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 solução
jurídica.

Concretizando.
Na II conclusão, o recorrente afirma que “provou ser dono e pos-

suidor exclusivo do bem penhorado”, o que, porém, a sentença re-
corrida não deu como provado.

Quer isto dizer que, instalada a controvérsia no ponto em evidência,
o presente 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 — interposto
de decisão de um tribunal tributário de 1a Instância e 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
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Custas pelo recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Impugnação Judicial. Recurso Judicial. Falta de alegações.
Deserção do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

Não tendo o recorrente declarado, no requerimento de in-
terposição do recurso para este Tribunal, que aqui pretende
alegar — art.o 171 n.o 45 do CPT e 87 § único do ESTA —,
nem tendo alegado no tribunal a quo, o recurso deve ser
julgado deserto por falta de alegações — art.o 171 n.o 4 do
CPT e 292 e 690 n.o 2 do C.P. Civil.

Recurso n.o 18.930, em que são Recorrente Menisse & Castanheira,
Lda e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o
Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Menisse &
Castanheira, Lta, do acórdão do TT de 2a Instância, proferido em
15.6.93, que negou provimento ao recurso que a mesma interpusera
da sentença de fls. 80 e segs. que, por sua vez, julgou improcedente
a impugnação judicial por aquela deduzida contra a liquidação da
Cont. Industrial, grupo B, no montante de 65.967$00.

Baseou-se aquele aresto, em síntese, em que «os fundamentos do
recurso não questionam o objecto do recurso, a decisão recorrida,
e, por isso, carece de condições de provimento».

Admitido o recurso e oportunamente remetidos os autos a este
tribunal, o Exm.o magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido da
respectiva deserção, uma vez que a recorrente, no requerimento de
interposição do mesmo, não declarou pretender alegar neste STA,
pelo que «as alegações tinham de ser apresentadas no prazo de 20
dias a contar da notificação do despacho que admitiu o recurso — ar-
tigo 171 n.o 5 do CPT e artigos 102 e 106 da LPTA e § único do
art.o 87o do RSTA», o que não aconteceu.

Ouvida a recorrente sobre tal questão, nada veio dizer.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Há que apreciar, desde já, a questão, levantada pelo M.P., da de-

serção do recurso.
Ora, dispõe o art.o 171 do CPT, epigrafado «forma de interposição

do recurso-deserção», que - n.o 5 - «o disposto neste artigo não pre-
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judica o preceituado na lei respectiva quanto ao recurso para o Su-
premo Tribunal Administrativo».

Por sua vez, nos termos do § único do art.o 87 do RSTA, os re-
correntes podem alegar neste tribunal, «se, no requerimento de in-
terposição do recurso tiverem declarado pretender fazê-lo no Supremo
Tribunal».

Todavia, a recorrente não efectuou tal declaração, pelo que devia
ter alegado no tribunal a quo — ditos normativos —, o que não
fez — fls. 109.

Assim, o recurso está efectivamente deserto - art.o 171 n.o 4 do
CPT e 292 e 690 n.o 2 do C.P.Civil.

Cfr. CPT, Anotado, Alfredo de Sousa e J. Paixão, 2a edição, págs.
356 e segs., notas 3 e 13.

Termos em que se acorda julgar deserto o recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em dez mil

escudos.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel dos Santos Serra — Carlos Alberto Horta do Val-
le. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril 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 do 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 18.970 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
FAVO — Cooperativa de Habitação Económica de S.Mamede de
Infesta, CRL. 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 Mmo Juiz do 2o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto que julgou procedente a presente
impugnação deduzida por FAVO — Cooperativa de Habitação Eco-
nómica de São Mamede Infesta, C.R.L. contra liquidação adicional
de contribuição predial referente a 1987 efectuada pela 2a Repartição
de Finanças de Matosinhos, no valor de 2 731 777$00, vem até nós
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a Fazenda Pública, rematando a sua alegação de recurso com as se-
guintes conclusões:

1. O art. 3o, no1, a), do DL. no 456/80 refere que as Cooperativas
de Habitação estão isentas de contribuição predial relativa aos prédios
destinados à sua actividade estatutária;

2. Os prédios que forem destinados às necessidades habitacionais
dos cooperadores deixam de estar afectos à actividade estatutária
da Cooperativa. É-lhes, assim, dado ”destino diferente”, caducando
o direito à isenção do art. 3o, 1, a), sobredito;

3. Dado que esta isenção é permanente e condicionada aos prédios
destinados ao exercício da actividade estatutária. Se assim não fosse,
teríamos uma isenção permanente para todos os prédios que per-
tencessem às cooperativas de habitação e não apenas aos destinados
ao exercício da sua actividade estatutária;

4. Por outro lado, a atribuição dos prédios aos cooperadores, através
do direito de uso e habitação, não pode ser confundida com a existência
de posse sobre esses prédios;

5. A posse pressupõe a existência de um animus possidendi, o que
não acontece no direito de uso e habitação;

6. O art. 6o do C.C.Predial diz expressamente que só será liquidado
contribuição predial àquele em nome de quem o prédio estiver inscrito
na matriz, ou a quem tiver a sua posse;

7. Não existindo posse por parte dos cooperadores, terá a con-
tribuição predial que ser liquidada àquele em nome de quem o prédio
está inscrito na matriz, a impugnante.

Termos em que deve a douta sentença ser revogada, dando-se pro-
vimento ao recurso.

Contra-alegando, a impugnante conclui:
a) Em matéria de contribuição predial tem sido pacificamente en-

tendido pela jurisprudência das diversas instâncias administrativas que
as cooperativas de habitação económica estão isentas de pagamento
do imposto, por força do no 1 do art.3o do DL. no 456/80, isenção
essa de conhecimento oficioso do tribunal.

b) Essa isenção aplica-se aos prédios construídos pelas cooperativas
na prossecução do seu escopo social e estatutário, como é o caso
presente;

c) A transmissão e entrega dos prédios aos cooperadores da re-
corrida, traduzindo uma aquisição da posse pelos cooperadores através
do instituto da ”traditio” (artigo 1263o, b), do C.Civil), releva para
o efeito de considerar a ilegitimidade da recorrida como sujeito passivo
do imposto, posição esta também pacificamente consolidada pela ju-
risprudência em sede de contribuição predial.

Em seu douto parecer, o Exmoo. PGA refere que a Rect. sustenta
que não existe, no caso dos autos, o ”animus possidendi”, isto é,
a vontade de exercer ou praticar actos materiais como se fosse o
titular da coisa, neste caso, os prédios (artigo 22o da alegação de
recurso e conclusão 5a). Na douta sentença recorrida não é dado
como provado que não existe tal vontade, sendo certo que ela poderia
existir independentemente do tipo de título através do qual a detenção
dos prédios passou para o poder dos cooperantes.

E assim, entende aquele Magistrado que o recurso não tem por
fundamento exclusivamente matéria de direito, pelo que o S.T.A.
é hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento.

Dada a conhecer às partes esta posição do Ministério Público, ape-
nas a Fazenda Pública se manifestou e em sentido concordante.
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Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de se entrar na discussão da causa, é mister debruçarmo-nos

sobre a questão prévia suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás,
de conhecimento oficioso, tem prioridade sobre qualquer outra ma-
téria 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 seguintes factos:
— Os títulos executivos dizem respeito à contribuição predial re-

ferente ao ano de 1987, no montante de 2 731 777$00, dos prédios
sitos na Rua Luísa Tody e Travessa Avelino Carneiro, inscritos na
matriz urbana da freguesia de S.Mamede de Infesta sob os arts. 4484,
4485, 4486, 4487, 4488 e 4489;

— A impugnante é uma cooperativa cujos fins visam, nomeada-
mente, a satisfação, sem fins lucrativos, das necessidades habitacionais
dos cooperadores, tendo como objecto principal a construção e aqui-
sição de fogos para habitação dos cooperadores;

— Os prédios em causa são propriedade da impugnante;
Em 1985, a impugnante entregou aos cooperadores constantes da

relação de fls. 30 a 35 todas as fracções dos prédios supra-referidos,
passando os cooperadores, a partir de então, a habitá-los e a frui-los,
pagando todas as despesas inerentes (água, luz, telefone, bem como
despesas de administração do condomínio) após a outorga de con-
tratos-promessa de uso e habitação previamente celebrados.

Neste quadro factual não se lobriga, como bem observa o Ministério
Público, qualquer referência ao aspecto subjectivo da actuação dos
cooperantes sobre os prédios que habitam. Ora, a Rect., em vista
da demonstração da inexistência de posse relevante para efeitos do
artigo 6o do Código da Contribuição Predial, alega que os cooperantes
da impugnante não vêm actuando sobre os mesmos imóveis com ”ani-
mus possidendi”, isto é, com vontade de exercer ou praticar actos
materiais como se fossem os titulares dos prédios (v. artigo 22o da
alegação de recurso e conclusões 4a e 5a).

Temos, assim, que a Rect. faz uma afirmação factual de que extrai
importante consequência jurídica em abono da sua tese que não consta
do probatório.

Ora, como este Supremo tem entendido, 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.

Destarte, 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 41o, 1, a), do
invocado Estatuto e 167o do C.P.T.).

Pelo exposto, acordam em declarar a Secção do contencioso tri-
butário deste Supremo incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer deste recurso directo e para o efeito competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Sem custas. — art.2o da Tabela.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pinho.
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Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Processo executivo fiscal. Oposição à execução. Recursos de
decisões jurisdicionais - tramitação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os recursos interpostos de decisões de natureza jurisdi-
cional, no amplo domínio do processo executivo fiscal,
onde se inclui a oposição à execução, devem seguir esta
tramitação:

a) a do arto 356o do CPT, se respeitarem a decisões
jurisdicionais sobre o “recurso judicial” interposto
das “decisões da administração fiscal” (cfr.
arto 355o) e assim:

– interposição do recurso por meio de reque-
rimento com a apresentação das alegações e
conclusões no prazo de oito dias a contar da
notificação;

b) a do arto 171o, subsidiariamente aplicável por força
do arto 357o, em todos os restantes casos, podendo
então o recorrente optar por uma das duas vias
que lhe são legalmente facultadas e a saber:

– interposição do recurso por meio de reque-
rimento com apresentação das respectivas ale-
gações e conclusões no prazo de oito dias con-
tados a partir da notificação do despacho de
admissão; ou

– interposição do recurso por meio de reque-
rimento com declaração de intenção de alegar
no tribunal “ad quem”.

2 — Por conseguinte, figurando a hipótese dos autos entre
esses casos e tendo o recorrente optado pela última das
referidas vias, não é de julgar deserto o recurso assim
interposto.

Recurso n.o 19 028. Recorrente: José Maria Martins Teixeira; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Santos
Serra.

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

José Maria Martins Teixeira, devidamente identificado nos autos,
dirigiu ao Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto uma petição
de oposição à execução fiscal, contra si movida pela 2a Repartição
de Finanças do concelho de Matosinhos, para cobrança coerciva da
quantia de 2.819.280$00, proveniente de imposto de mais-valias, re-
lativo ao ano de 1988, alegando, como fundamento, que “a dívida
exequenda é inexistente, atenta a lei em vigor”, e solicitando, como
pedido, que se declare “ilegal o imposto liquidado”. . .».
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Por despacho de 94/10/20, o Meritíssimo Juiz rejeitou liminarmente
a oposição, ao abrigo do invocado arto 291o, no 1, alínea b), do CPT.

Não se conformando com o decidido, o oponente interpôs recurso,
de tal despacho, para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo, declarando logo, no respectivo requerimento
de interposição, pretender “alegar no tribunal de recurso - arto 171o

no 1 do C.P.T.”.
Admitido o recurso, o processo subiu a esta Secção e, aqui, o Ex-

celentíssimo Magistrado do Ministério Público suscitou a questão pré-
via de que, “não tendo as alegações de recurso sido apresentadas
com o requerimento de interposição de recurso nem no prazo legal
para ela se fazer, deve ser declarado deserto o recurso”.

Posto isto, e com os vistos de lei, o processo vem à conferência
para decisão da suscitada questão.

A fundamentar a sua arguição, o Ilustre Procurador-Geral-Adjunto
sustenta:

“1 - O presente recurso foi interposto num processo de oposição
a execução fiscal.

A matéria da oposição a execução fiscal integra-se no Título V
do CPT.

Na Secção deste Título formulam-se regras próprias sobre recursos
em processos de execução fiscal, que, atenta a localização sistemática
das regras sobre a oposição, são a esta, em princípio, aplicáveis.

O artigo 293o, no 1, do Código de Processo Tributário prevê que
o processo de oposição passe a seguir os trâmites previstos para o
processo de impugnação, mas apenas após a contestação.

Por isso, estando-se, no caso dos autos, perante um indeferimento
liminar, serão aplicáveis, em primeira linha, as normas que regulam
os recursos em processo de execução, só se podendo recorrer a outras
nas hipóteses não especialmente previstas nestas.

2 - Sobre os recursos jurisdicionais estabelece o no 1 do artigo 356o

que eles “serão interpostos por meio de requerimento com a apre-
sentação das alegações e conclusões no prazo de oito dias a contar
da notificação”.

Não se fazendo qualquer distinção entre os recursos para o Supremo
Tribunal Administrativo e os recursos para o Tribunal Tributário de
2a Instância, nem se vislumbrando qualquer razão para, forçosamente,
ter de haver qualquer distinção, parece de concluir, assim, que, em
todos os recursos em processos regulados no referido Título V do
CPT, as alegações e conclusões devem ser apresentadas juntamente
com o requerimento de interposição.

Não estando aqui ressalvado, ao contrário do que sucede no ar-
tigo 171o, no 5, do CPT, o regime próprio dos recursos para o Supremo
Tribunal Administrativo, parece ser de concluir que mesmo estes terão
de obedecer ao preceituado no dito artigo 356o, já que, havendo pre-
visão expressa que abrange todos os recursos, não há que recorrer,
neste ponto, àquele artigo 171o, que só seria aplicado supletivamente,
por força do disposto no artigo 357o do mesmo diploma.

Parece não haver, a ser assim, a possibilidade de apresentação de
alegações no Supremo Tribunal Administrativo, que, para outros re-
cursos, resulta daquele artigo 171o, no 5, e artigo 87o, parágrafo único,
do RSTA. . .”.

Perante esta argumentação, que dizer?
Vejamos.
O problema equacionado, se bem que tenha sido já, em casos aná-

logos, objecto de apreciação por banda deste Supremo Tribunal, não
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recebeu ainda um tratamento pacífico e uniforme (cfr., por todos,
Ac. de 15-02-95, in Rec. no 16374).

Todavia, e pese embora o brilho das diferentes teses apresentadas
para a resolução do problema, entendemos que - salvo o devido res-
peito pela opinião contrária - será de adoptar a orientação que segue.

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 oposição a exe-

cução, porquanto, embora surja com a fisionomia duma acção, através
da apresentação duma petição inicial, funciona, na verdade, como
contestação, 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, Tí-
tulo 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”, seguro 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, integrada 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 art.o 357o, com “disposições comuns” sobre
“direito subsidiário”.

Considerando a inserção, o teor e o desenvolvimento lógico de
todos os referenciados preceitos, estamos em 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 devolutivo”, 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 já dissemos, propendemos a considerar
que os recursos contemplados no arto 356o serão apenas os que res-
peitem 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-
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riamente, por força do arto 357o, pelos preceitos dos artos 167o a
179o, que, incluídos no Título III do Código, referente ao processo
judicial tributário, tratam dos recursos dos respectivos actos ju-
risdicionais.

E daí que, em tais casos, o recorrente possa optar por uma das
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 ora em apreço entre esses
casos e tendo o Recorrente optado pela última daquelas vias, o pre-
sente recurso, em tal contexto, não pode ser julgado deserto.

Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em julgar impro-
cedente a suscitada questão prévia, devendo o recurso, em conse-
quência, prosseguir seus regulares termos.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Manuel Fernando Santos Serra
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins
(vencido: votei se julgasse deserto o recurso, em atendimento da ques-
tão prévia suscitada pelo Mo Po, cujas razões subscrevo, razões essas
que, aliás, constam do Acórdão desta Secção de 25-11-92, no recurso
no 14.511, de que fui relator). — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Recurso per saltum. Não aceitação de
matéria de facto. Incompetência do S.T.A. em razão da
hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção do 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 n.o 19.029 de que é recorrente: Fazenda Pública e recorrida:
Maria Cecília Neves de Castro Ribeiro; Relator o Exmoo Conso.
Dro. Mendes Pimentel.

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

Inconformada com a sentença do Mmo Juiz de Direito do 2a Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto que julgou procedente
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a presente oposição deduzida por Maria Cecília Neves Castro Ribeiro
contra a execução fiscal que, sob o no 3921 - 92/100455.7, na 3a Re-
partição de Finanças do Concelho de Gondomar lhe foi instaurada,
vem até nós a Fazenda Pública, rematando a sua alegação de recurso
com bem extensas conclusões. Três páginas!

Sintetizando-as, diremos que nelas a Rect. observa que, apesar de
a essencial prova documental autêntica do pagamento de encargo
de mais-valia não constar dos autos, na decisão recorrida dá-se como
provado tal facto.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
tendo o Exmoo. PGA opinado no sentido da incompetência hierár-
quica desta formação para conhecer do recurso, pois que ele não
versa exclusivamente matéria de direito.

Ouvida a respeito a Rect. defende posição contrária.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Impõe-se apreciar, prioritariamente, a questão da competência des-

te Tribunal, em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso,
suscitada pelo Ministério Público. Aliás, de conhecimento oficioso,
sendo que 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 provada a seguinte factualidade:
1 - A dívida exequenda reporta-se a um imposto de mais-valias

referente a um terreno destinado à construção;
2 - Tal terreno foi um dos que a oponente alienou, referente a

um prédio rústico inscrito na matriz respectiva e que foi objecto de
loteamento;

3 - Relativamente a este loteamento, foi efectuado pagamento pela
oponente de um encargo de mais-valia, consubstanciado na doação
em pagamento dos lotes nos. 2425, 26 e 27, bem como realizou as
infra-estruturas necessárias;

4 - Em transmissões anteriores de lotes do mesmo loteamento e
cujo imposto fora pago, houve restituição do mesmo, após solicitação
ao Ministro das Finanças;

5 - A importância deste imposto foi restituída através do título
de anulação no 10/89.

Como bem salienta o Exmo. Magistrado do Ministério Público,
no parágrafo 14o das conclusões, a Rect. afirma que não poderia
o Mmo. Juiz, na sentença proferida, considerar como assente na ma-
téria de facto dada como provada em 3 que ”foi efectuado pagamento
pela oponente de um encargo de mais-valia, consubstanciado na dação
em pagamento dos lotes nos. 24, 25, 26 e 27, bem como realizou
as infra-estruturas necessárias”. E isto porque não foi junta certidão
emitida pela Câmara Municipal competente comprovativa desses fac-
tos, sendo que tal documento constitui, no caso, o único meio de
prova admissível (cfr.§§ 11 e 15 do quadro conclusivo).

É, assim, patente que a Rect. põe em crise o julgamento de facto,
estando, pois, instalada no âmbito do recurso controvérsia a envolver
matéria de facto.

Destarte, 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 41o, 1, a), do
invocado Estatuto e 167o do C.P.T.).

Pelo exposto, acordam em declarar a Secção do Contencioso Tri-
butário deste Supremo incompetente, em razão da hierarquia, para
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conhecer deste recurso directo e para o efeito competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Sem custas. - art.2o da Tabela.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pinho.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Citação do cabeça-de-casal da he-
rança por óbito de gerente contra quem revertera a execução.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Revertida execução contra gerente, mas que não chegou
a ser citado, por ter falecido, efectuando-se a citação
do cabeça-de-casal da sua herança nos termos do arto 69o

do CPCI, esta pode opor-se à execução invocando fun-
damentos que àquela aproveitariam.

II — A tal não obsta a circunstância de tal gerente que não
fora citado na execução, ter deduzido embargos de ter-
ceiros, liminarmente indeferido.

Recurso n.o 19 034 em que é recorrente o Ministério Público e re-
corrida Maria Joana Arroyo Frick Gonçalves e de foi que relator
o Exmo Conso Dr. Coelho Dias.

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

1. A Exma Magistrada do Mo Po, junto do T.T. 1a Instância de
Lisboa - 1o Juízo, inconformada com a sentença de fls. 75, proferida
em 15 Set.94, da mesma recorre para este STA, assim concluindo
a alegação do recurso.

”1. Da interpretação harmoniosa dos textos legais que interessam
à decisão da causa - artos 69o, 146o, 151o do CPCI, resulta que os
”citandos” a que se refere o arto 690o serão sempre os sucessores
”mortis causa” do devedor originário.

2. No caso sob apreço a devedora originária era uma sociedade
comercial da qual o falecido cônjuge do oponente era sócio gerente.

3. A oponente não figura no título executivo, não é sucessora ”mortis
causa” da devedora originária (esta é a sociedade comercial referida)
nem de algum outro modo é de responsável pelo pagamento da dívida
exequenda, pelo que é parte ilegítima na execução conforme prevê
o arto 176o al. b) do CPCI.

4. A aceitar-se a conclusão da decisão recorrida de ser a oponente
responsável pela dívida exequenda embora apenas nos limites de he-
rança haverá frontal violação do disposto nos artos 69o e 146o do
CPCI, uma vez que ao cônjugue falecido gerente da devedora ori-
ginária, não haviam ainda sido fixados os limites da respectiva
responsabilidade.”
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1.1. Sem contra-alegações, subiram os autos a este Tribunal e, cor-
ridos os vistos legais, cumpre decidir.

2. Em sede factual, vem fixado na sentença recorrida:
”a) - A execução no 2551/82 do 1o Juízo e apenso, tem por base

duas certidões de dívida, onde consta que a Sociedade Química In-
dustrial Portuguesa, Lda - Fábrica Santa Clara, deve à Caixa de Pre-
vidência e Abono de Família da Indústria do Distrito de Lisboa, a
importância de 4.304.112$00, de contribuições dos meses de Março
a Dezembro de 1981 e de 444.384$00, de contribuição do mês de
Fevereiro de 1982 (cf. docs. fls. 49 e 50).

b) - Por despacho de 10-4-84 e face à informação prestada nos
autos de execução, de que encontra fotocópia a fls. 52 a 55, foi or-
denada a reversão da execução contra os gerentes da referida so-
ciedade, Manuel José Gonçalves e Eduardo Frick Gonçalves (cf. docs.
fls. 56 vo).

c) - Embora não tenha chegado a ser pessoalmente citado para
a execução, o executado Manuel José Gonçalves veio nela a deduzir
embargos de terceiro, em 18-07-84, os quais, por despacho de 27-11-84,
foram liminarmente indeferidos, despacho de que o executado re-
correu para o STA, que, por acórdão de 04-06-86, negou provimento
ao recurso, mantendo o despacho recorrido, tendo ainda deste acórdão
o executado interposto recurso para o Tribunal Pleno do STA, que
por acórdão de 13-07-88, transitado em julgado, negou provimento
ao recurso (cfr. docs. de fls. 62 a 74).

d) - A oponente foi citada para a execução, pessoalmente, na qua-
lidade de cabeça-de-casal do falecido executado Manuel José Gon-
çalves, em 29.05-89 (cf. doc. fls. 57).

e) - O executado Manuel José Gonçalves faleceu em 06-11-86,
tendo a participação do óbito sido feita, na 1a repartição de finanças
de Oeiras, pela oponente, na qualidade de viúva e cabeça-de-casal,
tendo corrido inventário obrigatório no 3o Juízo, 2a Secção do Tribunal
Judicial de Oeiras, com o no 1/87, onde a oponente exerceu funções
de cabeça-de-casal e que foi mandado arquivar, por os interessados
menores terem atingido a maioridade (cfr. inf. fls. 11 a 13, que se
dá por reproduzida e docs. fls. 14 e 15, 16, 17, e 18 e 26 e 27).

f) - Dão-se por reproduzidos os documentos juntos a fls. 5, 19,
20, 21 e 22, 23, 24 e 25.”

2.1. Na sequência deste probatório, depois de julgar improcedente
a arguição de nulidade da citação na execução da oponente, por não
constituir fundamento de oposição à execução fiscal, passou a Mma Juí-
za a apreciar a invocada ilegitimidade do falecido marido da oponente,
contra o qual revertera a execução, afastando, porém tal fundamento,
porquanto, reconhecendo que se o executado falecer antes de ser
citado para a execução, os seus herdeiros podem opôr-se a esta, nos
mesmos termos e com os mesmos fundamentos que assistiam ao exe-
cutado, no caso dos autos, embora aquele não tivesse sido citado,
havia deduzido embargos de terceiros, intervindo na execução, pelo
que podia ter deduzido a sua defesa, o que precludia o direito da
oponente a invocar, agora, a ilegitimidade daquele, por não ter exer-
cido a gerência de facto da sociedade no período a que respeita a
dívida exequenda. Finalmente, julgou improcedente a invocada pres-
crição daquela dívida.

2.2. Face ao decidido e às conclusões do recurso, estão em causa,
apenas, a questão da ilegitimidade, fundamento da oposição previsto
na alínea b) do arto 176o do CPCI.
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Ora, conforme se vê da factualidade assente na decisão, a oponente
foi citada na execução na qualidade de cabeça-de-casal da herança
deixada pelo seu falecido marido Manuel José Gonçalves, contra o
qual havia revertido a execução, mas que não chegará a ser citado.

A citação da oponente efectuou-se, assim, ao abrigo do disposto
no arto 69o do CPCI (citação dos herdeiros do executado), não as-
sumido qualquer relevo a circunstância de o executado falecido não
ser já o devedor e executado originário, ou seja, a sociedade de que
aquele fora sócio.

Não está, pois, aqui em causa, sequer, a hipótese de reversão contra
os sucessores hereditários do gerente, a qual tem sido aceite pela
jurisprudência deste Tribunal (cfr., por mais recente, o ac. de 18-1-95,
rec. no 18 303).

Porém, contrariamente ao que se entendeu na sentença recorrida,
o facto de o falecido sócio e revertido, que não chegou a ser citado
na execução, ter deduzido embargos de terceiro, não obsta a que
a oponente invoque como fundamento da oposição, a ilegitimidade
daquele e, consequentemente, a sua, por não figurar no título executivo
e não ser responsável pelo pagamento da dívida.

Efectivamente, assistia àquele executado o direito de se opor à
execução, contra si revertida, nos termos do arto 175o, do CPCI, e
com os fundamentos admitidos no arto 176o, do mesmo diploma, di-
reito que não chegou a exercer por não praticados, na execução,
os actos previstos naquele arto 175o, a), a partir dos quais corria
o prazo para a oposição.

E não se vê razão para atribuir à dedução dos embargos de terceiro,
meio indevidamente utilizado, efeito preclusivo do exercício daquele
direito, com invocação dos fundamentos legalmente admitidos, fun-
damentos que, por isso podem, agora, ser invocados pela oponente,
devendo ser apreciados.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, nos termos que
ficaram enunciados, e revoga-se a decisão recorrida, para que outra
seja proferida, no tribunal ”a quo”, em que se aprecie o fundamento
da ilegitimidade da pessoa citada, previsto na alínea b) do arto 176o

do CPCI, tal como foi invocada pela oponente.
Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Rodrigues — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Recurso jurisdicional.
Recurso per saltum. Imposto de mais-valias. Obras de ur-
banização. Incompetência em razão da hierarquia. Conhe-
cimento oficioso. Conhecimento prioritário.
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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 [art.os 2o/a) e 45o do CPT
e 101o e ss. do CPC].

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 n.o 19.048. Recorrente: Olga Teixeira de Morais Alves de
Moura; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Cas-
tro Martins.

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

1. OLGA TEIXEIRA DE MORAIS ALVES DE MOURA, re-
sidente em Lisboa, impugnou uma liquidação de imposto de mais-
-valias sobre o ganho obtido com a venda de 1988 de um terreno
para construção; e, tendo o Trib. Tributário de 1a Instância de Lisboa
(2o Juízo) julgado a impugnação improcedente, por Sentença de
17-11-94 (fls. 45 a 50), interpôs desta decisão o presente recurso per
saltum, que minutou a fls. 66 e sgs.

Quando o processo lhe foi com vista, o Mo Po suscitou a questão
prévia da incompetência deste STA em razão da hierarquia para o
recurso, por nele se discutir não apenas matéria de direito mas também
matéria de facto.

Convidadas as partes a pronunciar-se sobre esta questão, a recorrida
Fazenda Pública veio a fls. 77 manifestar concordância com este pa-
recer do Mo Po e a recorrente respondeu a fls. 78 que discordava
dele por, no seu entendimento, o recurso versar exclusivamente ma-
téria de direito.

2. Esta questão de incompetência do tribunal é de conhecimento
oficioso e prioritário e, em caso de procedência, prejudica a apreciação
de qualquer outra [artos 45o do CPT e 101o e segs. do CPC].

Ora, no que a tal questão concerne, verifica-se que a recorrente
alega factos (pertinentes segundo certa perspectiva da solução de di-
reito) que na sentença ou não se dão como provados ou se descrevem
de modo substancialmente diverso.

Vejamos.
A primeira divergência em matéria de facto entre a sentença e

a recorrente é que, segundo esta (cfr. arto 3o da petição e certos
passos da alegação de recurso, designadamente a conclusão 8a), a
venda foi feita por ela e por outros (seus filhos maiores), todos sujeitos
passivos da impugnante que vendeu [alínea a) da sua especificação
factual], que ”ficou sujeita a imposto de mais-valia” [al. b) da mesma
especificação factual] e que foi o sujeito passivo da impugnada li-
quidação, no valor de 44.928$00.

Por outro lado, a sentença declara provado, nas alíneas d) e f)
da sua especificação factual, que as obras de urbanização ”foram
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por conta dos titulares do alvará” e que ”a impugnante não fez a
prova do pagamento da mais-valia à Câmara Municipal de Loures
nos termos do arto 17o da Lei no 2030, de 22 de Junho de 1948”.

Significará isto que as obras de urbanização foram executadas (por
outrem?) por conta dos titulares do alvará (no plural) e que a im-
pugnante não fez prova do respectivo pagamento?

De qualquer modo a recorrente afirma factos diferentes e mesmo
divergentes destas proposições da sentença ao dizer que ”a execução
material das obras (. . .) tem que ser vista e considerada como pa-
gamento em espécie do encargo de mais-valia” (conclusão 2a - cfr.
também conclusão 7a) e que ”com o pedido de licenciamento e apro-
vação dos projectos definitivos foram apresentados projectos de ar-
ruamentos de águas, de esgostos e de electricidade” (conclusão 6a).

3. Assim, neste recurso, directamente interposto da 1a instância,
não se discute apenas matéria de direito, pelo que para dele conhecer
carece esta 2a secção do STA de competência (em razão da hierarquia),
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.

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 pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 10.000$ e 3.000$ (§ único do arto 5o, por remissão
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril de 1995.

Assunto:

Execução Fiscal. Oposição. Art.o 285o do CPT. Natureza e
contagem do prazo para a sua execução.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo de 20 dias, fixado no art.o 285o, n.o 1, do CPT,
para dedução de oposição à execução, tem a natureza
de prazo judicial, processual ou adjectivo.

II — Assim, é-lhe aplicável, na sua contagem, nos termos do
art.o 45o, n.o 3, daquele diploma, o disposto no art.o 144o,
n.o 3, do CPC, suspendendo-se tal prazo durante as férias,
sábados, domingos e dias feriados.

Recurso n.o 19.089, em que são Recorrente Armando Venâncio da
Silva Praia e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exm.o Cons.o Dr. Coelho Dias.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. Armando Venâncio da Silva Praia, inconformado com o des-
pacho de fs. 13, proferido pelo M.o Juiz do T.T. 1a Inst. de Santarém
em 28.Out.94, no qual se rejeitou, liminarmente, a oposição que de-
duzira contra a execução fiscal que lhe é movida para cobrança de
826.789$00, proveniente de crédito agrícola de emergência e juros,
desta decisão recorre para este STA, assim concluindo a alegação
de recurso:

”- O prazo para dedução de oposição é um prazo judicial, nos
termos do n.o 3 do art.o 49o do Código de Processo Tributário;

- Por via disso, tal prazo suspende-se durante as férias, sábados,
domingos e dias feriados, nos termos do art.o 144o, n.o 3, do Código
de Processo Civil;

- A oposição à execução deu entrada no décimo sexto dia útil
a seguir à citação;

- Assim sendo, é tempestiva”.
Termina, pedindo, com o provimento do recurso, se altere o de-

cidido no sentido de ser admitida a oposição.
1.1. O Exm.o Magistrado do M.o P.o junto deste Tribunal, citando

recentemente jurisprudência sobre a questão dos autos, emitiu parecer
no sentido do provimento do recurso.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida, considerando que o oponente fora citado

na execução fiscal em 19.Set.94 e que a oposição dera entrada em
12.Out.94, ponderou o M.o Juiz que, sendo o prazo de oposição de
20 dias, aquela seria intempestiva, contando-se o prazo seguidamente,
não o sendo, porém, caso se descontassem os sábados, domingos,
feriados e férias judiciais.

Depois, analisando a questão à luz do que dispunha o CPCJ e
dispõe o CPT, com referência à doutrina e jurisprudência, discordando
desta última, face à interpretação que reputa correcta do regime res-
tituído pelo CPT, concluiu que o referido prazo deve contar-se como
prazo substantivo, pelo que a oposição era intempestiva, consequen-
temente a rejeitando, com tal fundamento.

2.1. Perante o decidido e as conclusões do recurso, a questão a
resolver é, pois, a da natureza do prazo para deduzir oposição e
forma da sua contagem, no regime do CPT.

Na vigência do CPCI não se suscitaram quaisquer dúvidas quanto
à natureza do prazo para a oposição do executado - prazo judicial,
a que era aplicável o art.o 144o, n.o 3, do CPC, ex vi ”do art.o 1o,
§ único, c), daquele diploma (cfr., entre outros, o Ac. deste Tribunal,
de 30.9.92, rec. 13.920).

Ora, mau grado as dúvidas que possam existir perante o regime
instituído pelo CPT, é de manter tal entendimento.

Na verdade, a oposição do executado corresponde aos embargos
de executado em processo civil - arts.o 812o e segs. do CPC - e surgiu,
no CPCI, como nova designação dos embargos de executado que,
a par da oposição por simples requerimento, constituíam uma forma
de oposição à execução no antigo Código das Execuções Fiscais, de
23.Agosto 1913, tendo desaparecido aquela outra por razões de pa-
ralelismo, segundo se crê , com idêntica alteração no processo civil
(cfr. Ruben de Carvalho e Rodrigues Pardal, ”CPCI, Anot., 1963,
pág. 195).
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E se é verdade que a oposição de executado em processo civil
”constitui uma contra-acção do devedor à acção executiva do credor
”(cfr. Anselmo de Castro, ”A Acção Executiva Singular, Comum e
Especial”, 1970, pág. 274), e que representa ”a figura quase perfeita
duma acção dirigida contra o exequente ...” (cfr. Lopes Cardoso, ”Ma-
nual...”, pág. 275), certo é, também, que, segundo este último autor,
”Os embargos não constituem instância distinta da da acção executiva,
nem admitem reconvenção” (cfr. ob. cit., pág. 302).

Assim é pertinente afirmar-se que ”conquanto a oposição apresente
a fisionomia duma acção, sustentada 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 oposição” (cfr.
Alfredo de Sousa e Silva Paixão, ”CPT, Com. e Anot.”, pág. 563).

Configurando-se, pois, a oposição, como ”acto” a praticar no pro-
cesso de execução fiscal, na instância executiva, importa verificar se
no art.o 49o (contagem dos prazos) do CPT, na redacção então em
vigor, se previa qual a regra a aplicar para contagem do prazo fixado
no seu art.o 285o, 1.

Ora, naquele preceito, não vem referido o prazo para a oposição
do executado e, dada a mencionada natureza desse meio de defesa
contra a execução, não lhe pode ser aplicado, por analogia, o ali
estabelecido para a impugnação judicial, nem tal prazo se enquadra
em qualquer das outras hipóteses dos ns.o 1 e 2 desse art.o 49o; a
execução fiscal, na qual se integra, como vimos, a oposição, não se
inclui no processo administrativo tributário (Título II - art.o 71 do
Código), nem no processo judicial tributário (Título III - art.o 118o),
tendo um tratamento autónomo, na sistemática do Código, no seu
título V.

Daí que os anotadores do CPT tenham encontrado grandes di-
ficuldades na resolução da questão em apreço.

Assim, enquanto que Lima Guerreiro e Dias Mateus, ”CPT, Com.”,
pág. 312, opinam que ”... tratando-se de um prazo de impugnação
e não de reclamação e, significando a dedução da oposição a ver-
dadeira introdução do feito em juízo, parece-nos que ele tem natureza
substantiva (ver a analogia com o prazo da parte final do número 2
do artigo 149o)”, Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, ”CPT, Anot.
e Coment.”, pág. 824, referindo que a oposição corresponde aos em-
bargos de executado do art.o 812o do CPC, e citando jurisprudência
(embora anterior ao CPT) em que se qualifica tal prazo como judicial,
apontam em sentido diverso, sendo também neste sentido, mas agora
expressamente, o entendimento preconizado por A. de Sousa e S.
Paixão. ”CPT, Coment. e Anot.”, 2a Ed., págs. 123 e 565o; referem
estes anotadores, relativamente ao art.o 49o, que ”devem considerar-se
actos no processo judicial, designadamente, a cujos prazos se aplica
o CPC, os dos arts.o 131o ... 285 .... Os prazos para a prática dos
respectivos actos suspendem-se ”durante as férias, domingos, sábados
e dias feriados” (art.o 144o, n.o 3 do CPC). E, na nota 9 ao art.o
285o, explicitam, quanto à oposição, que o prazo para a sua dedução,
por não incluído no n.o 2 daquele art.o 49o, tem de enquadrar-se
no n.o 3 desse preceito, fazendo apelo ao art.o 46o, no qual surge
uma equiparação do ”processo de execução” ao ”processo judicial”,
é ao art.o 293, 1, na medida em que este não manda aplicar à oposição
todas as regras da impugnação, limitando-se a determinar que, re-
cebida a oposição, o respectivo processo prosseguirá com observância
de que ”para o processo de impugnação se prescreve a seguir ao
despacho liminar”.
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E o entendimento destes autores é, de facto, o mais defensável,
como tem reconhecido, aliás, a jurisprudência maioritária deste STA,
aceitando que o processo de execução fiscal, no regime do CPT, man-
tém natureza judicial, embora nem todos os actos nele praticados
sejam materialmente jurisdicionais - não o sendo, também, material-
mente administrativos - mas sim ”verdadeiros actos trâmite, condição
da prática de outros, encadeados todos na respectiva sucessão pro-
cessual” (cfr., entre outros, o Ac. de 19.2.92, rec. 13.830, e ainda
os Acs. de 18.3.92, recs. 13.786 e 13.776, 6.VI.92, rec. 13.897, 26.5.93,
rec. 15.768, 22.2.95, rec. 18.115, e 2.3.95, rec. 18.475).

Anote-se, finalmente, que a nova redacção do art.o 49o do CPT,
introduzida pelo DL n.o 47/95, de 10 de Março, diploma que visou
aperfeiçoar aquele Código, segundo o respectivo preâmbulo, e que
se traduziu em excluir do n.o 2 daquele preceito as decisões do chefe
da repartição de finanças no processo de execução fiscal, em nada
veio prejudicar, para o futuro, a bondade da solução aqui seguida,
constituindo, pelo contrário, segundo se crê, um novo apoio dessa
solução, o que não importa, dilucidar neste recurso.

Urge concluir, pois, que o prazo de 20 dias para deduzir oposição,
fixado no art.o 285o, 1, do CPT, tem a natureza do prazo judicial,
contando-sem nos termos do n.o 3 do art.o 49o, citado, de acordo
com o estatuído no art.o 144o, 3, do CPC, pelo que, no caso dos
autos, suspendendo-se tal prazo durante as férias, sábados, domingos
e dias feriados, terminava em 18.Out.94, sendo tempestiva a oposição,
por deduzida a 12 desse mês.

Porque assim se não julgou na decisão recorrida, violadas se mos-
tram tais normas, não podendo aquela manter-se.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se o
despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro que não
seja de rejeição da oposição, pelo fundamento do ora revogado.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Abril 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 prosseguir seus termos
no tribunal, a fim de que se conheça do imposto nele
reclamado.
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Recurso n.o 19.248, em que é Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido:
Maria Arminda Freitas Soares; Relator o Exmo. Conso. Dr. Mendes
Pimentel.

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

No presente processo sumário de transgressão o M.mo Juiz de
Direito do 5o Juízo do Tribunal Tributário de Lisboa, após julgar
extinto o procedimento judicial contra a arguida Maria Arminda Frei-
tas Soares, ordenou que, após trânsito, se remetessem os autos à
Repartição de Finanças competente, para os efeitos tidos por con-
venientes quanto à cobrança do imposto que for devido.

Inconformada, vem até nós a Fazenda Pública, rematando a ale-
gação 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 art. 117o do C.P.C.I., o imposto foi liquidado 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;

V-Foi violada a norma contida no artigo 117o do C.P.C.I..
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, onde o

Exmo. PGA se pronunciou, doutamente, no sentido do provimento
do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A questão objecto deste recurso é a de saber se, prescrito o pro-

cedimento judicial pela infracção constante da acusação, o processo
de transgressão deve prosseguir para arrecadação do imposto devido,
no tribunal.

Como uniformemente vem sendo decidido por este Tribunal (cfr.,
v.g., o Acórdão de 23.V.90, in Apêndice ao D.R. de 15.IV.93, págs.
546-551), embora extinto o procedimento judicial quanto à infracção
acusada em processo de transgressão fiscal, este deve prosseguir seus
termos para que se conheça do imposto e eventuais juros compen-
satórios nele reclamados.

E, na verdade, é o que claramente resulta dos artigos 104o, a),
105o, 117o, 126o, 138o e 139o do C.P.C.I., 34o do Regulamento do
Imposto de Compensação, 30o do Regulamento do Imposto sobre
Veículos, 89o do Cód. do Imp. de Capitais, 103o do Cód. do Imp.
Complementar, 116o e 170o do Código da Sisa e 219o, § 2o, do Re-
gulamento do Imposto de Selo.

Destarte, a cessação do procedimento judicial aludida no artigo
115o do C.P.C.I. reporta-se, tão-só, à infracção perseguida no processo
de transgressão, não abrangendo, pois, o imposto e eventuais juros
compensatórios nele reclamados. Em relação a ambos, tal processo
consubstancia uma ”acção de condenação”, que visa definir a obri-
gação do seu pagamento pelo contribuinte faltoso. E assim, a sua
natureza jurisdicional veda, naturalmente, a tramitação na Repartição
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., 128, p. 405).
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Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, por
isso que ordenam o prosseguimento dos autos no tribunal ”a quo”,
a fim de que se conheça do imposto em causa.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo inicialmente julgado na 1a instância. Acórdão do
pleno da secção. Ampliação da matéria de facto. Incom-
petência da secção do STA. Competência da 1a instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Em processo inicialmente julgado pelo Tribunal Tributário de
1a instância, se em recurso da secção para o Pleno do STA
este decidir ampliar a matéria de facto, devem os autos
baixar à 1a instância por só ela, no caso vertente, conhecer
de facto e de direito e não à secção do STA que, funcionando
como Tribunal de revista, apenas conhece de direito (no 4
do art. 21o do ETAF).

Recurso n.o 5594. Recorrente: Idelta Branca de Abreu Gautier. Re-
corrido: Caixa Geral de Depósitos. Relator: Juiz conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Idelta Branca de Abreu Gautier, casada, e residente em Lisboa,
deduziu oposição à execução contra si instaurada pela Caixa Geral
de Depósitos perante o Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa
(6o juízo) referente a uma dívida à exequente de 42.049.530$00 re-
sultante dos empréstimos nos. 09L070B e 09L070B/CE, alegando, em
síntese, que se considera apenas responsável por uma parte igual
a 4.500.000$00 de capital do empréstimo 09L070B já que a fiança
da sua responsabilidade, e tal como resulta da respectiva escritura
tem como limite os 4.500.000$00, sendo que pelo restante não pode
a oponente ser demandada, o que constitui fundamento da alín. g)
do art. 176o do CPCI.

Por sentença de 9/5/87 o M.mo Juiz daquele Tribunal julgou par-
cialmente procedente a oposição, na parte em que as quantias exe-
quendas excedem os 4.500.000$00 e 15.112.349$00 com os respectivos
juros e despesas, em relação, respectivamente, aos empréstimos nos
09L070B e 09L070B/CE.

Inconformada com esta decisão, na parte em que lhe foi desfa-
vorável, a oponente interpôs recurso para esta 2a Secção do Supremo
Tribunal Administrativo.
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Alegou, em resumo, que a execução tem de ser instaurada contra
a pessoa que figure no título executivo como devedor; a certa ou
errada atribuição de legitimidade passiva a pessoa que não figure
no título executivo não envolve apreciação concreta da legalidade
da dívida nem interfere na matéria de exclusiva competência da en-
tidade emissora, podendo por isso ser conhecida; a assinatura da re-
corrente não consta do título executivo não podendo, assim, ser res-
ponsável a executada, de acordo com o disposto na alín. c) do art. 46o

do Código de Processo Civil.
Contra-alegou a Caixa Geral de Depósitos pugnando pelo impro-

vimento do recurso.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer (fls. 96

e 97) no sentido de que deve negar-se provimento ao recurso já que
não é de admitir em sede de execução a devedora constante do título
executivo venha discutir se deve ou não a quantia no mesmo definida.

Por Acórdão deste STA de 25/9/91, foi negado provimento ao re-
curso sob a consideração de que a nota de débito no 121 constitui
um verdadeiro título executivo nela se nomeando a recorrente como
responsável e de que, por outro lado, na oposição não se pode tomar
conhecimento da legalidade da liquidação.

Deste Acórdão foi interposto recurso para o Pleno da Secção cujas
conclusões das alegações da recorrente constam de fls. 147 a 153
nas quais em síntese, sustenta que não foi qualquer nota de débito,
que aliás carece de força executiva, que serviu de base à execução
instaurada pela Caixa Geral de Depósitos mas sim um termo de fiança
no qual aquela Caixa fundamentou o seu pedido e a responsabilidade
da recorrente, termo de fiança esse que não contém a sua assinatura,
sendo certo por outro lado que a recorrente não pretendeu questionar
a legalidade em concreto da dívida exequenda, apenas tendo reagido
contra uma errada atribuição da legitimidade passiva, negando a sua
responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda por não figurar
no título executivo como devedora.

A Caixa Geral de Depósitos produziu contra-alegação na qual de-
fende, em resumo, que a recorrente foi bem executada pela Caixa
já que é casada em comunhão geral de bens com o fiador, também
executado, a dívida contraída pelo marido comunicou-se à mulher
pelo que caberá à recorrente o ónus de ilidir a presunção de co-
municabilidade, o que não fez e que os títulos apresentados pela
Caixa não são atacáveis em sede de oposição.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto pronunciou-se, no seu douto
parecer no sentido de que o Acórdão recorrido deve ser confirmado.

Por Acórdão do Pleno desta Secção concedeu-se provimento ao
recurso, revogando-se o Acórdão da Secção “para que recolhida a
pertinente matéria de facto profira nova decisão tendo em conta o
regime jurídico apontado nos termos do art. 730o do CPC.”

Para assim decidir, considerou o mesmo Acórdão do Pleno, a fi-
nalizar, que “o que se pretende agora referir é que tal aludida nota
de débito, porque não foi ela que serviu de ingresso à acção executiva,
não consubstancia ela, pois, o título executivo que serviu de base
à execução e cujos limites e fins por aquele são definidos.

Qual haja sido, porém, esse título não o refere o Acórdão recorrido,
insuficiência que agora e no seguimento do entendimento que vem
sendo exposto cumpre colmatar com vista à solução da questão.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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O referido Acórdão do Pleno registou a seguinte factualidade, aliás,
fixada pelo Acórdão da Secção:

- Contra a recorrente e outros foi movida a execução no 1070/84,
para cobrança de dívida à Caixa, sendo a responsabilidade daquela,
como fiadora, e de acordo com o título inicialmente dado à execução,
do valor de 42.049.530$00, com os respectivos juros e despesas.

- Posteriormente a Caixa juntou aos autos a nota de débito no 120
de 4 de Abril 986, aqui constando ser a responsabilidade da recorrente,
no que concerne ao empréstimo no 09L070B, limitado ao capital de
4.500.000$00, com os juros e despesas dela constantes.

- Juntou ainda a Caixa aos autos a nota de débito no 121 de 4
de Abril 986 donde consta ser a responsabilidade da recorrente, no
âmbito do empréstimo no 09L070B/CE, limitado ao capital de
15.112.349$00 com juros e despesas dela constantes.

- O documento de fiança junto em fotocópia a fls. 31 e que se
dá como reproduzido, foi assinado pelo cônjuge da recorrente e outro,
assinando aquele em nome próprio e como gestor de negócios da
recorrente.

- A recorrente nunca ratificou a gestão assumida pelo seu cônjuge.
Como decorre da parte final do Acórdão do Pleno, não se contesta

que a nota de débito possa servir de título executivo ao abrigo do
disposto no art. 61o do Dec.lei 48 953 de 5/4/89.

Só que no caso vertente a aludida nota de débito no 121, porque
não foi apresentada inicialmente, não foi ela que serviu de ingresso
à acção executiva, não consubstancia, pois, o título executivo que
serviu de base à execução e cujos limites e fins por aquele são definidos.

Refere ainda o mesmo Acórdão:
Qual haja sido, porém, esse título não refere o Acórdão (recorrido)

da Secção, insuficiência que agora e no seguimento do entendimento
exposto cumpre colmatar recolhendo e fixando a pertinente matéria
de facto e se profira nova decisão, tudo nos termos do art. 730o

do CPC.
Há que tomar posição sobre esta questão.
Ora, de acordo com o referido art. 730o, conjugado com o art. 729o,

o Supremo, depois de definir o direito aplicável manda julgar no-
vamente a causa, em harmonia com a decisão de direito pelos mesmos
juízes que intervieram na 2a instância.

Disposições que, com as devidas adaptações são pertinentemente
aplicáveis ao caso em que o Tribunal recorrido, não seja a 2a instância
mas sim a 1a instância já que na área de competência em contencioso
tributário geral se permite o recurso “per saltum” para o STA das
decisões dos Tribunais Tributários de 1a instância com fundamento
exclusivo em matéria de direito (art. 32o no 1 alín. b) e art. 167o

do CPT), como sucedeu no caso dos autos.
O que se mostra em consonância com o disposto no art. 21o no 4

do ETAF que, dispondo sobre os poderes de cognição do Supremo
Tribunal Administrativo, proíbe que este Tribunal julgue de facto
nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tributários de
1a instância.

No caso vertente, o que está em causa, em obediência ao Acórdão
do Pleno, é a fixação da matéria de facto pertinente, respeitante ao
título executivo que serviu de base à instauração da execução, e con-
sequente aplicação do direito, nos termos já definidos pelo Acórdão
do Pleno.

Tarefa que implica o julgamento da matéria de facto, ampliando-a,
o que não está ao alcance deste STA que, no caso, funciona como
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Tribunal de revista, mas compete ao Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa.

Termos em que acorda em, no cumprimento do decidido pelo Pleno
da Secção, anular a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos
ao Tribunal “a quo” para os fins supramencionados.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Rela-
tor — Agostinho Castro Martins — Domingos Brandão de Pinho (com
a declaração de que a decisão da 1a Instância devia ser revogada
e não anulada). — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Instituto do Emprego e Formação Profissional. Autonomia
administrativa e dependência administrativa. Recurso hie-
rárquico. Recurso tutelar. Arto 25o da Lei de Processo nos
Tribunais Administrativos. Estatuto aprovado pelo DL
no 247/85, de 12 de Julho.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A autonomia administrativa traduz-se na competência
de entes menores para a prática de actos definitivos e
executórios;

II — É o que se passa com os institutos públicos, como o
Instituto do Emprego e Formação Profissional, que goza
de personalidade jurídica de direito público e cujos órgãos
praticam actos definitivos e executórios;

III — Não obstante essa competência, tais órgãos estão depen-
dentes de órgãos de topo da hierarquia administrativa
do Estado, dependência essa que varia de caso para caso,
nos termos da lei;

IV — Nem sempre essa dependência se traduz na tutela; mas,
mesmo quando há tutela, só pode haver recurso tutelar
se a lei o previr expressamente; e tal recurso tutelar só
será necessário se a lei o previr expressamente;

V — Não cabe recurso tutelar dos actos dos órgãos do IEFP,
pelo que não deve ser admitido tal recurso (ainda que
sob a designação de recurso hierárquico);

VI — Se tiver sido admitido e proferida decisão, não cabe re-
curso contencioso dessa decisão, por falta de objecto,
pelo que deve um tal recurso ser rejeitado.

Recurso n.o 11900; Recorrente: PINORVAL — Indústria de Madeiras
do Orvalho, Lda; Recorrido: Secretário de Estado do Emprego
e Formação Profissional e Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional; Relator: Exmo. Conso. Dr. Jesus Costa.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - Pinorval — Indústria de Madeiras do Orvalho, Lda, com sede
em Orvalho, concelho de Oleiros, interpôs o presente recurso con-
tencioso pedindo a “revogação” do despacho de 21 de Junho de 1989
do Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional que
negou provimento ao recurso hierárquico interposto da decisão do
Presidente da Comissão Executiva do Instituto do Emprego e For-
mação Profissional expressa na comunicação dirigida ao Chefe da
Repartição de Finanças de Oleiros através do ofício no 001018, de
20 de Janeiro de 1988, para efeito de execução fiscal, na parte em
que refere serem devidos juros de mora vencidos e vincendos sobre
a importância de 5 154 250$00, e bem assim a anulação da referida
decisão do Presidente do citado Instituto.

Alega a recorrente, em resumo, o seguinte:
- A Secretaria de Estado do Emprego do Ministério do Trabalho

concedeu à recorrente dois empréstimos;
- Um, no montante de 4 500 000$00, reembolsável ao abrigo do

DL no 437/78, de 28 de Dezembro, e do arto 7o, no 2, alínea f),
do DL no 759/74, de 30 de Dezembro, na redacção do DL no 423/77,
de 7 de Outubro, conjugado com a alínea b) do arto 11o do DL
no 762/74, de 30 de Dezembro;

- Outro não reembolsável, depois convertido em reembolsável, ao
abrigo do DL no 437/78 e arto 7o, no 2, alínea f) do DL no 759/77,
de 30 de Dezembro, na redacção do DL no 423/77, de 7 de Outubro,
conjugado com as alíneas f) e h) do arto 4o do DL no 193/82, de
20 de Maio, e tendo ainda em atenção o DL no 445/80, de 4 de
Outubro;

- Ambos os empréstimos foram concedidos com imposição à re-
corrente de determinadas obrigações, nomeadamente a criação de
certo número de postos de trabalho;

- Os despachos de concessão desses empréstimos, respectivo clau-
sulado e legislação ao abrigo da qual foram concedidos não referem
a exigibilidade de juros de mora na sua cobrança, ainda que seja
coerciva;

- Não obstante o que dito fica, o despacho recorrido decidiu manter
a exigência de juros de mora ao indeferir o recurso hierárquico com
os seguintes fundamentos:

a) - Por um lado, o recurso hierárquico foi interposto fora de tempo,
pois que a recorrente teve conhecimento de que havia juros de mora
pelo menos desde 21 de Abril de 1988, data em que praticou actos
no processo de execução fiscal;

b) - Por outro lado, o acto impugnado é irrecorrível, pois que cons-
titui um acto interno e de mera execução do despacho do Ministro
do Trabalho e Segurança Social determinando a cobrança coerciva
da dívida, sendo que a exigibilidade dos juros haveria de ser apreciada
no próprio processo de execução fiscal, nos termos do arto 176o do
Código de Processo das Contribuições e Impostos e no prazo previsto
no arto 175o do mesmo diploma;

c) - Por outro lado ainda, porque os juros de mora são legalmente
exigíveis, visto que a dívida não resulta de contrato e dos despachos
de concessão dos empréstimos não consta a isenção de juros de mora
nem tal resulta da lei, nomeadamente de vários preceitos do CPCI;

d) - Finalmente, porque a recorrente violou os compromissos que
assumira, diminuindo substancialmente os postos de trabalho e reem-
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bolsou em 1984 e 1985 prestações suplementares de capital no valor
de 4 824 000$00, em detrimento do subsídio concedido, reembolso
que nessa altura seria de 4 500 000$00;

- Contudo, o recurso hierárquico foi tempestivamente interposto,
pois que só em 21.2.1989 teve conhecimento da dívida de juros de
mora, data essa da entrega de certidão requerida à repartição de
finanças, sendo que aquele recurso foi interposto em 21.3.89;

- Aliás, só em 2.3.1989 viria a saber o montante certo dos juros;
- O acto impugnado é um acto externo, que definiu a situação

jurídica da recorrente, e por isso é recorrível;
- A dívida tem por base dois contratos de mútuo, celebrados ao

abrigo do disposto no arto 1 142o do Código Civil, de cujo clausulado
consta a isenção de juros de mora, ao abrigo do disposto no arto 2o,
no 3o, do DL no49 168, de 5 de Agosto, sendo que ao caso é inaplicável
o preceituado no no 6 do mesmo arto 2o e não resultando de qualquer
outra disposição legal a exigibilidade de juros de mora;

- A violação dos compromissos por parte da recorrente não de-
terminou a exigibilidade de juros, mas tão-só a conversão do em-
préstimo não reembolsável em empréstimo reembolsável:

- O despacho recorrido é, pois, ilegal, por violação do arto 2o, no 3,
do DL no 49 168, dos artos 73o, 150o, 156o, 173o, e 176o alínea a)
e seu parágrafo único, todos do CPCI, e dos artos 18o, no 2, da Lei
Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo e 34o, alínea a), do
DL no 267/85, de 16 de Julho.

O então relator proferiu o despacho de fls. 38 a 39, verso, rejeitando
liminarmente o recurso, ao abrigo do disposto no arto 9o, no 1, alínea b),
da Lei de Processo dos Tribunais Administrativos e Fiscais (LPTA),
aprovada pelo DL no 267/85, de 16 de Julho, por considerar que
o despacho impugnado não era definitivo e executório, como o exige
o no 1 do arto 25o da mesma LPTA, e que só a liquidação dos juros,
a efectuar no próprio processo executivo, seria acto definitivo e
executório.

A recorrente reclamou para a conferência e o acórdão de fls. 59
e segs. deu-lhe razão, revogando o despacho aludido de fls. 38 a
39, verso, e ordenando o prosseguimento do recurso contencioso.

Respondeu a entidade recorrida, reiterando o seu ponto de vista
de que o recurso hierárquico foi intempestivamente interposto e de
que os juros de mora eram exigíveis, pois que os créditos foram con-
cedidos ao abrigo de legislação especial sendo que, por não se fazer
referência a juros, eles são devidos nos termos do arto 2o, no 6, do
DL no 49 168, e que, mesmo que a fonte dos empréstimos fossem
contratos, sempre os juros seriam devidos, uma vez que a isenção
que a recorrente alega, ao abrigo do arto 2o, no 3, do referido DL
no 49 168, só teria lugar se tivesse sido estabelecida por cláusula
especial.

Foram produzidas alegações e contra-alegações, em que recorrente
e entidade recorrida mantiveram os seus pontos de vista.

O Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o douto parecer de que
é rejeitar o recurso contencioso, em virtude de o recurso hierárquico
ter sido interposto para além de 30 dias sobre o conhecimento, por
parte da recorrente, da exigência dos juros, sendo que na verdade
ela teve disso conhecimento em 30.11.1988, como se vê do documento
de fls. 78.

Notificada para se pronunciar, querendo, sobre o referido parecer,
a recorrente reiterou o seu ponto de vista de que o recurso hierárquico
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foi interposto em tempo, pois que só teve conhecimento oficial da
exigência de juros em 21.2.1989 e só teve conhecimento do início
da execução depois de ter sido citada para esta, o que se verificou
em 2.3.1989. Por sua vez, a entidade recorrida insistiu na afirmação
de que o recurso hierárquico foi interposto fora de tempo.

Foi entretanto proferido o acórdão de fls. 107, ordenando a recolha
de algumas informações, com a junção de documentos.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - 1 - Do exposto decorre que a questão posta à apreciação deste

Supremo Tribunal é a de saber se o despacho impugnado está ferido
do vício de violação de lei, por desrespeito das disposições invocadas
pela recorrente e atrás citadas. Na tese da recorrente, os juros de
mora eram exigíveis, sustentando a entidade recorrida o entendimento
contrário.

Por outro lado, o que está em causa não é a decisão do Presidente
do Instituto do Emprego e Formação Profissional ou do próprio Ins-
tituto, mas sim a decisão do Secretário de Estado do Emprego e
Formação Profissional que manteve a decisão daquele. É certo que
a recorrente pede também a anulação do acto do Presidente do Ins-
tituto, mas fá-lo como consequência da “revogação” do acto do Se-
cretário de Estado, no pressuposto de que o acto do Presidente do
Instituto não é um acto definitivo e executório.

Por outro lado ainda, a recorrente pede a “revogação” do acto
do Secretário de Estado, o que deve entender-se como pedido de
anulação, sendo certo que o recurso contencioso é de mera anulação.

O que está, pois, em questão é o acto do Secretário de Estado,
arguido do vício de violação de lei.

Antes, porém, é forçoso apreciar a questão suscitada pela entidade
recorrida e retomada pelo Exmo Magistrado do MoPo da rejeição
do recurso contencioso em virtude de o recurso hierárquico ter sido
interposto fora de tempo, questão esta que é prévia, uma vez que
o seu eventual provimento preclude o conhecimento do objecto do
recurso.

Por outro lado, tal questão pressupõe que haja lugar a recurso
hierárquico e que esse recurso hierárquico seja necessário (necessário
porque pressuposto absolutamente indispensável para que se forme
um acto verticalmente definitivo e susceptível de recurso contencioso).

É que, se o recurso hierárquico em causa for facultativo, a decisão
do presidente da comissão executiva do IEFP era imediatamente re-
corrível contenciosamente. E, visto que não foi objecto de recurso
contencioso, tal acto firmou-se na ordem jurídica como caso decidido
ou resolvido, pelo que o despacho do Secretário de Estado, ora re-
corrido, de carácter negativo, deve considerar-se confirmativo da de-
cisão do presidente do IEFP e, em consequência, é contenciosamente
irrecorrível, por não ser definitivo e executório.

Daí que a primeira questão a apreciar seja justamente a questão
prévia de saber se havia lugar a recurso hierárquico. E depois a de
saber a natureza desse recurso. Ou seja, a de saber se o dito recurso
é necessário ou facultativo (e isto quer se trate de um verdadeiro
recurso hierárquico quer de um recurso hierárquico impróprio).

Este é, pois, o thema decidendum.
2 - São os seguintes os factos com interesse para a decisão do recurso

que se consideram provados:
a) - O Ministério do Trabalho concedeu à recorrente dois emprés-

timos, a saber:
1 - Um, concedido por despacho conjunto do Secretário de Estado

da Energia e do Secretário de Estado do Emprego de 10.8.81, de
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4 500 000$00, reembolsável, ao abrigo do DL no 437/78, de 28 de
Dezembro, e do arto 7o, no 2, alínea f), do DL no 759/74, de 30
de Dezembro, na redacção do arto 1o do DL no 423/77, de 7 de
Outubro, conjugada com a alínea b) do arto 11o do DL no 762/74,
de 30 de Dezembro - cfr. doc. de fls. 15, 16 a 18 e 19 a 22;

2 - Outro, concedido pelo Secretário de Estado do Emprego, de
19.8.1982, de 1 498 000$00, não reembolsável (ou seja, um subsídio),
ao abrigo do DL no 437/78 e do citado arto 7o, no 2, alínea f), do
DL 759/74, conjugado com as alíneas f) e h) do arto 4o do DL 193/82,
de 20 de Maio, e tendo ainda em atenção o DL no 445/80, de 4
de Outubro, subordinado à observância de certas condições, nomea-
damente a não redução do nível de postos de trabalho - cfr. doc.
de fls. 15 e 23 a 26.

b) - Invocando a falta de cumprimento das condições fixadas, o
Ministro do Emprego e Segurança Social, por despacho de 19.12.86,
indeferiu um pedido da recorrente de novo plano de reembolso e
concedeu-lhe o prazo de 15 dias para proceder ao reembolso do em-
préstimo e do subsídio referidos, sob pena de cobrança coerciva - cfr.
nos IV e V do ofício 1018, de 20.1.1988, a fls. 16 e segs., e doc.
de fls. 140;

c) - A recorrente foi notificada deste despacho pelo ofício no 1662,
de 16.1.1987, a fls. 142;

d) - Por despacho de 23.7.87, o mesmo ministro ordenou o reem-
bolso dos montantes do empréstimo ainda em dívida e do subsídio - cfr.
nos IV e V do citado ofício no 1018 e doc. de fls. 141;

e) - Tal despacho foi notificado à recorrente pelo ofício 19 095,
de 7.8.1987 - cfr. doc. de fls. 144;

f) - Em execução do despacho aludido na alínea d), e porque a
recorrente apenas tivesse pago as importâncias de 843 750$00
(562 500$00 em 2.2.1987 e 281 250$00 em 2.3.1987), o Presidente da
Comissão Executiva do Instituto do Emprego e Formação Profissional
solicitou à Repartição de Finanças de Oleiros, pelo citado ofício
no 001 018, de 20 de Janeiro de 1988, a instauração de execução
fiscal contra a recorrente para a cobrança coerciva da quantia mutuada
em dívida de 5 154 250$00, acrescida de juros de mora vencidos e
vincendos, nos termos referidos no doc. de fls. 16 a 18, enviando
à dita repartição de finanças diversos documentos comprovativos da
dívida, a saber:

1 - Certidão da totalidade da dívida;
2 - Despacho e termo de concessão do empréstimo;
3 - Despacho e termo de concessão do subsídio ab initio não

reembolsável;
4 - Despacho determinativo da cobrança da totalidade da dívida

e informação que lhe deu origem - cfr. o referido doc.;
g) - Os despachos de concessão dos empréstimos não referem a

exigibilidade de juros de mora - cfr. docs. de fls. 19 a 22 e 23 a 26
e 140;

h) - A recorrente pagou todo o capital em dívida na execução que
entretanto lhe foi instaurada na Repartição de Finanças de Oleiros,
mas não pagou os juros de mora - cfr. certidão de fls. 27 e 28;

i) - O pagamento aludido na alínea anterior foi feito através de
diversas entregas, por conta, nos termos do disposto no § único do
arto 238o do Código de Processo das Contribuições e Impostos, a
primeira das quais se verificou em 29.4.1988 - cfr. certidão de fls. 27
e 28;
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j) - A recorrente dirigiu em 30.11.1988 à Comissão Executiva do
Instituto do Emprego e Formação Profissional o requerimento de
fls. 78 e verso, onde mostra ter tomado conhecimento da exigência
dos juros de mora;

k) - A certidão de fls. 27 e 28, aludida na alínea h), foi emitida,
a requerimento da recorrente, em 16.2.1989, e a esta entregue em
21.2.1989 - cfr. fls. 112;

l) - A recorrente foi citada para os termos da execução em
2.3.1989 - cfr. certidão de fls. 29 e 30;

m) - Em 21.3.1989 a recorrente interpôs, perante o Ministro do
Emprego e Segurança Social, recurso hierárquico contra a decisão
do Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional de
exigência de juros de mora, transmitida à Repartição de Finanças
de Oleiros através do ofício referido na alínea b) supra, alegando
não serem devidos tais juros, nos termos constantes do doc. por fo-
tocópia a fls. 11 a 13 - cfr. também arto 6o da petição do presente
recurso contencioso;

n) - O Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional,
por despacho de 21 de Junho de 1989, proferido por delegação do
Ministro do Emprego e Segurança Social - despacho ora impugna-
do “indeferiu” o recurso, pelos fundamentos expressos no ofício de
fls. 8 a 10;

o) - Tais fundamentos, resumidamente, são a intempestividade do
recurso hierárquico, em virtude de a recorrente saber da exigência
dos juros de mora pelo menos desde 29.4.1989, data em que praticou
actos no processo de execução, a irrecorribilidade do acto do Pre-
sidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, por se
tratar de acto de execução de despacho do ministro, a exigibilidade
legal dos juros de mora e o facto de a recorrente não haver cumprido
os compromissos que assumira;

p) - O despacho impugnado foi notificado à recorrente pelo ofício
do Instituto do Emprego e Formação Profissional no 012079, de
13.7.1989 - cfr. fls. 8 a 10 -, pela recorrente recebido em 18.7.89 - cfr.
cabeçalho da petição do presente recurso.

III - Vejamos então a primeira questão: a de saber se a decisão
do presidente da comissão executiva do IEFP estava sujeita a recurso
hierárquico (próprio ou impróprio, por agora não importa). E, na
hipótese afirmativa, a da sua natureza: se necessário se facultativo.

Na verdade, como já se anotou, no caso de se dever concluir que
o acto do presidente da comissão executiva do IEFP era verticalmente
definitivo e por isso imediatamente recorrível, o presente recurso será
de rejeitar, por ilegalidade da sua interposição, uma vez que, não
tendo aquele acto sido objecto de recurso contencioso, firmou-se na
ordem jurídica, como caso resolvido ou decidido, pelo que o despacho
de indeferimento do recurso hierárquico assume a natureza de acto
confirmativo.

1 - Dispõe, com efeito, o arto 34o da LPTA nestes termos:
“O recurso contencioso, quando precedido de impugnação admi-

nistrativa necessária, depende da observância, quando a esta, das dis-
posições seguintes que sejam aplicáveis ao caso:

a) A petição pode ser apresentada perante o autor do acto im-
pugnado ou perante a autoridade a quem seja dirigida, no prazo
de um mês, se outro não foi especialmente fixado;

b) O recurso hierárquico de acto praticado por órgão da admi-
nistração central pode ser directamente interposto para o órgão com-
petente para a decisão final”.
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1.1 - Este preceito encontrava-se em vigor à data da interposição
do pretenso recurso hierárquico a que os autos se reportam.

Refere-se tal preceito ao chamado recurso hierárquico necessário,
ou seja, ao recurso que o interessado é obrigado a interpor perante
o órgão de topo da hierarquia administrativa a fim de obter uma
decisão verticalmente definitiva e por isso contenciosamente re-
corrível.

Na verdade, preceituava o arto 25o, no 1, da LPTA que só era
admissível recurso de actos definitivos e executórios.

1.2 - Refira-se por outro lado que, à data da interposição do pre-
tenso recurso hierárquico a que os autos se reportam, ainda não se
encontrava em vigor a redacção dada ao arto 268o, no 4, da Constituição
pela Lei Constitucional no 1/89, de 8 de Julho, redacção essa que
passou a considerar recorríveis todos os actos lesivos dos direitos
e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Por isso não interessa
abordar a problemática da recorribilidade do acto ora impugnado
à luz do citado preceito constitucional.

De resto, sempre a solução seria a mesma, uma vez que, como
tem sido acentuado em diversos acórdãos deste Supremo Tribunal
Administrativo, a nova redacção do no 4 do arto 268o da Constituição
não alterou o sistema anteriormente em vigor quanto à problemática
da definitividade vertical e do recurso hierárquico - cfr., a título de
exemplo, os acs. da Secção do Contencioso Tributário de 30.10.1991,
no rec. no 13 014, e de 2.3.1994, no rec. no 14 933.

2 - Para apreciar a questão de saber se havia ou não lugar a recurso
hierárquico da decisão do presidente da comissão executiva do IEFP
e qual a sua natureza é mister analisar a estrutura orgânica desse
instituto.

2.1 - O IEFP é um Instituto Público, criado pelo DL no 519-A2/79,
de 29 de Dezembro, dotado de personalidade jurídica de direito pú-
blico, com autonomia administrativa e financeira e património próprio,
que se rege pelo Estatuto publicado em anexo ao DL no 247/85,
de 12 de Julho, ao qual compete genericamente a execução das po-
líticas de emprego e formação profissional definidas e aprovadas pelo
Governo, e que se encontra na dependência tutelar do Ministro do
Trabalho e Segurança Social - cfr. preâmbulo e artos 1o, 2o e 4o do
referido Estatuto.

São seus órgãos o conselho de administração, a comissão executiva
e a comissão de fiscalização - cfr. arto 5o do mesmo Estatuto.

A comissão executiva é composta por um presidente, um vice-pre-
sidente e três vogais - cfr. arto 10o ainda do citado Estatuto.

O arto 12o do estatuto citado prevê as competências da comissão
executiva, de que se destaca a prevista na alínea e): “exercer todos
os poderes necessários para assegurar a gestão do IEFP, o seu fun-
cionamento normal e o seu desenvolvimento, a administração do seu
património e a sua representação em juízo e fora dele”.

As suas deliberações são tomadas por maioria dos seus membros
em efectividade de funções, cabendo ao presidente, em caso de em-
pate, voto de qualidade, e de todas as reuniões será lavrada acta - cfr.
arto 13o

2.2 - Ora, o empréstimo e o subsídio foram concedidos ao abrigo
do disposto no arto 1o do DL no 437/78, de 28 de Dezembro.

E o arto 4o, no 1, do mesmo diploma prevê que “Para cobrança
coerciva dos créditos resultantes do apoio financeiro concedido nos
termos do artigo 1o, constitui título executivo a certidão passada pelo
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serviço processador, acompanhada do despacho de concessão e do
imposto referido no artigo 3o”.

Por sua vez, o arto 6o, no 1, do mesmo DL, dispõe que “No caso
de aplicação indevida do apoio recebido ou incumprimento injus-
tificado do determinado no despacho de concessão, e mediante des-
pacho fundamentado das entidades que tenham subscrito o referido
despacho de concessão, será declarado o vencimento imediato da
dívida e obtida a cobrança coerciva da mesma, de acordo com o
disposto neste diploma, se não for encontrada solução alternativa
que assegure o nível do emprego”.

Deste preceito resulta que a competência para determinar a co-
brança coerciva cabe à entidade que concedeu o empréstimo e o
subsídio, ou seja, o Ministro do Trabalho ou o Secretário de Estado
do Emprego, e não à comissão executiva do IEFP ou ao seu presidente.

Contudo, a competência para emitir a competente certidão exe-
cutiva cabe aos serviços do IEFP, nos termos do arto 4o, no 1, do
DL no 437/78.

Ora, conforme se decidiu no acórdão de fls. 59 a 61, a exigibilidade
dos juros tem que constar da certidão executiva.

Daí que essa exigibilidade tenha que ser imputada à entidade que
extraiu ou ordenou a extracção da certidão executiva.

Ora, quem ordenou a exigibilidade dos juros de mora foi o pre-
sidente da comissão executiva do IEFP.

2.3 - E a questão que se coloca é a de saber se esse acto do presidente
da comissão executiva do IEFP era um acto susceptível de imediato
recurso contencioso, por isso que verticalmente definitivo, ou se tal
acto, embora executório, não era verticalmente definitivo e a respectiva
definitividade vertical só poderia ser assegurada por decisão do órgão
de topo da hierarquia: o ministro ou outrem por delegação.

2.3.1 - Já vimos que o IEFP é um Instituto Público, dotado de per-
sonalidade jurídica.

Os institutos públicos são órgãos da administração indirecta do
Estado, satisfazendo a necessidade de descentralização de serviços
da administração, aos quais a lei confere personalidade jurídica, por
forma a actuarem em substituição do Estado, mas sob a sua orientação
e tutela - cfr. Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo,
Vol. 1, 10a edição, 3a reimpressão, pág. 187.

Ora, os actos dos órgãos de pessoas colectivas públicas dotadas
de autonomia são actos definitivos e executórios e os poderes de
tutela não se presumem, sendo que só há recurso tutelar se houver
lei que expressamente o preveja - vide Freitas do Amaral, Conceito
e Natureza do Recurso Hierárquico, págs. 157 e segs., Lições, IV,
págs. 61, 62 e 63, Marcelo, Manual citado, págs. 232 e 233, Robin
de Andrade, in Revogação dos Actos Administrativos, págs. 325 e
segs., e Sérvulo Correia, Lições, pág. 490.

E mesmo que a lei preveja o recurso tutelar, a título excepcional
- repete-se -, esse recurso tutelar não assume a natureza de recurso
tutelar necessário. Só se a lei o estipular expressamente - cfr. autores
e locais citados; cfr. ainda Sérvulo Correia, nota (2) de pág. 490.

A existência ou não de recurso tutelar e de recurso tutelar necessário
depende, pois, da análise da lei, caso a caso. E só existe, repete-se,
se for expressamente previsto na lei e nos termos dessa previsão.
Os poderes de tutela, como os de revogação ou de substituição de
actos de órgãos de pessoas colectivas só existem nos casos previstos
na lei.
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2.3.2 - Por outro lado, mesmo que os presidentes de órgãos tenham
intervindo como representantes do Governo - uma vez que eles podem
intervir na qualidade de representantes dos órgãos a que presidem
ou na de representantes do Governo; cfr. Freitas do Amaral, ibidem,
pág. 156 -, os seus poderes são os de subalterno com competência
reservada, como é de regra no direito português, o que significa que
os seus actos são susceptíveis de recurso contencioso directo - cfr.
Freitas do Amaral, local e pág. citados -. E há mesmo quem sustente
que se trata de uma competência exclusiva. É o entendimento de
Robin de Andrade, local citado, no 349, a pág. 325.

2.3.3 - No caso do IEFP, a lei dispõe, como já vimos, que ele se
encontra na “dependência tutelar” do Ministro do Trabalho e Se-
gurança Social - cfr. Arto 2o, no 2, do seu Estatuto.

Contudo, em parte alguma o Estatuto prevê o recurso tutelar ne-
cessário dos actos dos órgãos do IEFP e nem sequer prevê o recurso
tutelar.

2.4 - E o certo é que o facto de o arto 2o, no 2, do Estatuto do
IEFP dispor que este fica na dependência tutelar do Ministro do
Trabalho e Segurança Social não significa que haja lugar a recurso
tutelar dos actos dos órgãos do IEFP e nem sequer prevê o recurso
tutelar.

2.4 - E o certo é que o facto de o arto 2o, no 2, do Estatuto do
IEFP dispor que este fica na dependência tutelar do Ministro do
Trabalho e Segurança Social não significa que haja lugar a recurso
tutelar dos actos dos órgãos do IEFP. Essa é a lição de Marcelo
Caetano, in Manual de Direito Administrativo, Vol. I, 10a edição,
3a reimpressão, pág. 232, ao afirmar:

“Em geral, a tutela confere ao órgão tutelar o poder de dar ins-
truções sobre o modo como devem ser exercidos os poderes do tu-
telado na parte em que a sua eficácia dependa da tutela.

Além disso, é frequente a lei atribuir à entidade tutelar certos
poderes disciplinares sobre os órgãos tutelares, pelo menos o poder
de instaurar o processo do qual poderá resultar a aplicação de sanções
que podem ir até à extinção da pessoa colectiva.

Os poderes de tutela administrativa não se presumem. Os actos
de uma pessoa colectiva só estão sujeitos à tutela nos termos ex-
pressamente fixados na lei, isto é, apenas os actos que a lei dispuser,
pela forma e para os efeitos nela estabelecidos e pelos órgãos aí
designados”.

E vai nesse sentido também a jurisprudência. Vide os acs. da 1a

Secção do STA de 12.2.1976, in AD no 176/177, págs. 1065 e segs.,
de 29.1.1981, in AD no 231, págs. 339 e segs., de 19.6.1984, in AD
no 278, págs. 140 e segs., e de 9.10.90, no rec. no 27 033.

2.5 - Nem se objecte porventura que a determinação da exigibilidade
de juros de mora não cabe nas atribuições do IEFP, mas sim nas
do Ministro do Trabalho, e que por isso o acto do presidente daquele
instituto nesse sentido é nulo.

Tal não é exacto.
Em 1o lugar, e nos termos das alíneas d) e e) do arto 4o do seu

Estatuto, são atribuições do IEFP “Promover a melhoria da produ-
tividade na generalidade das empresas mediante a realização, por
si ou em colaboração com outras entidades nacionais ou estrangeiras,
das acções de formação profissional. . .” e “Apoiar iniciativas que
conduzam à criação de novos postos de trabalho, em unidades pro-
dutivas já existentes ou a criar, bem como à sua manutenção, nos
domínios técnico e financeiro”.
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Por sua vez, o 12o, alínea e), do mesmo Estatuto confere à comissão
executiva do IEFP competência para “Exercer todos os poderes ne-
cessários para assegurar a gestão do IEFP, o seu funcionamento nor-
mal e o seu desenvolvimento, a administração do seu património e
a sua representação em juízo e fora dele».

E já vimos também que aos serviços cabe extrair a certidão executiva.
Assim, a competência para a passagem de certidões executivas não
pode deixar de abranger a de fixar a exigibilidade de juros de mora.

Em 2o lugar, se é certo que o arto 6o, no 1, do DL no 437/78,
comete ao Ministro do Trabalho a competência para declarar o ven-
cimento imediato de dívidas e de ordenar a sua cobrança coerciva,
daí não decorre a competência para a fixação da exigibilidade de
juros de mora. O acto do ministro é apenas um pressuposto para
o desencadear do processo executivo. Mas o poder de modelar a
certidão executiva não se inclui nas suas atribuições, mas sim nas
do IEFP.

De resto, mesmo que tivesse sido o Ministro do Trabalho a es-
tabelecer a exigibilidade de juros de mora - o que a matéria de facto
não revela -, tal acto seria nulo, por não incluído nas atribuições do
Ministro - cfr. ac. do STA citado de 12.2.1976, AD nos 176/177, a
pág. 1078.

3 - Em suma, do exposto resulta que a decisão do presidente do
IEFP no sentido da exigibilidade de juros de mora na cobrança coer-
civa da dívida exequenda era um acto definitivo e executório e sus-
ceptível de impugnação contenciosa directa. E a lei nem sequer prevê
a possibilidade de interposição de recurso tutelar para o Ministro
do Trabalho.

Quer isto dizer que o recurso hierárquico interposto pela recorrente
da decisão do presidente do IEFP de fixação da obrigatoriedade de
juros de mora não devia ter sido admitido.

Donde decorre a ilegalidade da interposição do presente recurso,
por carência de objecto, pelo que tem que ser rejeitado, por manifesta
ilegalidade da sua interposição.

4 - Nem se diga porventura que o acórdão de fls. 59 a 61, ao deferir
a reclamação que a recorrente deduziu contra o despacho de fls. 38
a 39, vo, do então relator do processo que rejeitou liminarmente o
recurso, assegurou a recorribilidade do despacho ora recorrido.

Na verdade, o aludido despacho de fls. 38 a 39, vo rejeitou li-
minarmente o recurso por considerar que a decisão do presidente
da comissão executiva do IEFP é um acto opiniativo e por isso não
definitivo e executório e, consequentemente, insusceptível de recurso
contencioso. E o acórdão de fls. 59 a 61 decidiu que a decisão que
obriga ao pagamento de juros na execução instaurada contra a re-
corrente não é um acto opiniativo e que é um acto com eficácia
externa, produzindo efeitos na esfera jurídica da recorrente.

Ora, aqui não se afirma o contrário. Antes se reafirma precisamente
que tal acto era definitivo e executório e por isso susceptível de recurso
contencioso directo. O motivo da rejeição não está, pois, no carácter
não definitivo do acto do presidente da comissão executiva do IEFP,
mas antes na irrecorribilidade graciosa desse acto, donde decorre a
inexistência de objecto do presente recurso contencioso, contra o acto
do Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional.

Não existe, pois, contradição entre o decidido pelo acórdão de
fls. 59 a 61 e o constante do presente acórdão.

Termos em que se acorda em rejeitar o recurso.
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Custas pela recorrente, com 50.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — José Jesus Costa — Ernâni Marques
da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pimentel. — Fui presen-
te, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional ”per saltum”. Matéria de facto. Incom-
petência do S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Incluída nas conclusões de alegação de recurso directo
afirmação factual que não se contém na matéria fáctica
dada como provada pela instância, o recurso não versa
exclusivamente sobre matéria de direito;

2 — Como assim e nos termos dos artigos 21o, 4, 32o, 1,
b), 41o, 1, b), do E.T.A.F. e 167o do C.P.T., carece a
Secção do Contencioso Tributário do S.T.A. de com-
petência hierárquica para o conhecimento do recurso,
a qual cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 15.480, em que são Recorrente Tomás Taveira — Pro-
jectos, Estudos Urbanos e Sócio-Económicos, SA e Recorrida a
Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr.o Mendes
Pimentel.

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

Inconformada com a sentença do 7o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedente a impugnação
por si deduzida à fixação da matéria colectável, nos moldes do grupo
B, para efeitos de contribuição industrial referente a 1985, vem até
nós ”Tomás Taveira — projectos, Estudos Urbanos e Sócio-Econó-
micos, S.A.”, com sede na Av. da República, n.o 2 - 1o, em Lisboa,
extraindo da alegação de recurso as seguintes conclusões:

1a Constitui fundamento de impugnação judicial a alegada ine-
xistência dos pressupostos legais que possibilitem à Administração
Fiscal fazer a um contribuinte de grupo A da Contribuição Industrial
uma revisão oficiosa da matéria colectável nos moldes do grupo B;

2a O facto de anteriormente à impugnada revisão oficiosa ter havido
uma outra revisão oficiosa, respeitante ao mesmo ”exercício fiscal”,
nos moldes de grupo A, nada tem a ver com os ditos pressupostos,
previstos no art.o 54o do CCI;

3a O circunstancialismo previsto na precedente conclusão tem a
ver com ”preclusão processual interna” do acto tributário e (ou) com
o disposto no n.o 2 do art.o 18o da L.O.S.T.A. e al. b) do n.o 1 do
art.o 140o do C.P.A.;
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4a Não impugnada fixação da matéria colectável, a Administração
Fiscal nada teve que presumir, pois que encontrou todos os elementos
para a revisão na contabilidade da recorrente e respectivos docu-
mentos de suporte;

5a Do circunstancialismo referido nas precedentes conclusões 2a

e 3a resulta a inexistência dos pressupostos legais ”materiais” da im-
pugnada revisão da matéria colectável;

6a Constituem pressupostos legais ”materiais” a impossibilidade
de determinação da matéria colectável, factualismo esse que se não
verifica face ao alegado na precedente conclusão 4a;

7a Constituem pressupostos legais ”formais” um prévio despacho
do Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais, salvo proposta fun-
damentada do Director-Geral das Contribuições e Impostos;

8a ”In casu”, a proposta fundamentada proveio de outra entidade
— o Sub-Director-Geral das Contribuições e Impostos — a descoberto
de qualquer ”norma de habilitação” que para tal lhe desse compe-
tência, facto esse que se retira do circunstancialismo de não ter sido
invocada qualquer competência delegada;

9a A própria fundamentação (Relatório de fls. 30 a 100) é in-
congruente quanto à sua finalidade — à demonstração da impossi-
bilidade de apuramento da matéria colectável face à declaração mod.
2 relativo ao exercício em causa e à contabilidade do ora recorrente
(vg. conclusão 4a);

10a A deliberação da Comissão de Revisão não está devidamente
fundamentada;

11a A fixação da matéria colectável nos moldes do grupo B não
visou a fixação da matéria colectável pelos métodos do grupo B que
não foram utilizados, mas tão só impossibilitou a ora recorrente de
fazer o reporte dos prejuízos, fim esse que, não estando na lei, inquina
o acto administrativo respectivo do vício de ”desvio de poder”;

12a Mostra-se violado o disposto no n.o 4 do art.o 268o da C.R.P.,
no artigo 120o do C.P.T., na al. a) do n.o 1 do art.o 62o do E.T.A.F.,
no n.o 2 do art.o 18o da L.O.S.T.A., na al. b) do n.o 1 do art.o 140o

do C.P.A., nos §§ 1o, 4o e 5o do art.o 54o do C.C.I., no n.o 3 do
art.o 268o da C.R.P. e nos arts.o 81o, 82o, 87o, 3, 19o, b), e 21o todos
do C.P.T., mostrando-se ainda praticadas nulidades previstas na parte
final do n.o 1 do artigo 144o do C.P.T..

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui:
— O processo administrativo de revisão da matéria colectável sur-

giu na sequência de exame à escrita da Rct. pelo que lhe é aplicável
o regime do art.o 114o do CCI, embora outras disposições do mesmo
Código sejam aplicáveis ao caso, mas por remissão do mesmo art.o
114o, outras devido ao respectivo carácter genérico;

— O processo não sofre de preterição de formalidades legais ou
irregularidades susceptíveis de produzir nulidade do processado: o
subdirector-geral tinha competência para apresentar a proposta ao
SEAF, mas a falta de menção de delegação, ainda que fosse necessária,
não acarretaria a nulidade do processo e, por outro lado, o relatório
não é obscuro nem incongruente, compreende-se muito bem a lógica
de raciocínio que levou às correcções à matéria colectável do exercício
de 1985;

— Também não foram violadas, por actos praticados em 1985,
as disposições do C.P.T. e do C.P.A., visto que esses diplomas só
entraram em vigor em 1991 e 1992, respectivamente;
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— Assim como também não é invocável a aplicação do C.I.R.C.
à determinação de rendimento tributável em contribuição industrial
relativa ao ano de 1985.

A Exm.a PGA entende que o recurso não versa exclusivamente
matéria de direito, pois que, na conclusão 8a a Rct. invoca matéria
de facto que se não mostra fixada na sentença recorrida. Donde a
incompetência do S.T.A., em razão da hierarquia, para o conhecimento
do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Impõe-se apreciar, prioritariamente, a questão prévia suscitada pelo

Ministério Público. De conhecimento oficioso, aliás, a sua procedência
prejudica o conhecimento de qualquer outra (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:
a) A impugnante era tributada pela Repartição de Finanças do

16o Bairro Fiscal de Lisboa pelo sistema do Grupo A de Contribuição
Industrial;

b) Foi efectuado exame à sua escrita pela Inspecção-Geral de Fi-
nanças, a qual, em relatório constante de fls. 23 e seguintes dos autos,
concluía pela falta de credibilidade da escrita da impugnante, pro-
pondo, por isso, que a matéria colectável dos exercícios de 1984 a
1988 se fizesse nos moldes do grupo B da Contribuição Industrial;

c) Essa fixação foi autorizada por despacho do Secretário de Estado
para os Assuntos Fiscais, tendo, por despacho do Chefe de Repartição
de Finanças do 16o Bairro Fiscal de Lisboa de 25/X/89, sido deter-
minada a matéria colectável de 62885957$00 para o exercício de 1984,
48160992$00 para o de 1985, 0$ para o de 1986, 136492428$00 para
o de 1987 e 0$ para o de 1988, as quais foram notificadas à impugnante
em 27/X/89, para efeitos de reclamação dentro do prazo de 15 dias;

d) Na sequência dessas notificações, veio a impugnante, em
13/XI/89, reclamar dos montantes determinados em relação aos exer-
cícios de 1984, 1985 e 1987;

e) A reclamação foi, depois de informada pelos Serviços de Fis-
calização Tributária, remetida à Comissão Distrital de Revisão;

f) Esta, em reunião realizada em 29/XI/89, através da acta n.o 166
certificada a fls. 18 e segs. dos autos, deliberou, por unanimidade,
manter as matérias colectáveis já determinadas pelo Chefe de Re-
partição de Finanças, bem como fixar, respectivamente, os agrava-
mentos de 629000$00, 482000$00 e 1365000$00;

g) As matérias colectáveis foram de novo notificadas à impugnante
em 4/XI/89 e produziram as colectas constantes dos mandados ane-
xados aos autos por fotocópias;

h) As mesmas foram debitadas ao Tesoureiro da Fazenda Pública
em 30/XII/89, respectivamente pelos conhecimentos ns.o 161 de 1984,
153 de 1985 e 274 de 1987, acrescidas dos referidos agravamentos.

Este o quadro factual desenhado pelo Tribunal ”a quo”.
Nele não se vislumbra a afirmação contida na conclusão 8a da

alegação da Rect., de que «”in casu”, a proposta fundamentada proveio
de outra entidade — o Subdirector-Geral das Contribuições e Im-
postos — a descoberto de qualquer ”norma de habilitação” que para
tal lhe desse competência, facto esse que se retira do circunstan-
cialismo de não ter sido invocada qualquer competência delegada».

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 às afirmações
de factos que a fixação probatória omite.
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E como se entendeu no acórdão desta Secção de 4.V.1914 — rec.
17463, ”porque a competência do tribunal se afere pelo ”quid dis-
putatum”, que não pelo ”quid decisum”, é indiferente, para o efeito,
determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no
julgamento do recurso”.

Vale por dizer que, para efeitos da determinação da competência,
não releva saber se, para decidir a questão de direito, tal como o
tribunal ”ad quem” a entende, vai, ou não, ser efectivamente ne-
cessário alterar a matéria de facto fixada na decisão recorrida, pois
o tribunal superior, antes de estar decidida a sua competência hie-
rárquica, 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.

Destarte, de concluir é que o presente recurso ”per saltum” não
se restringe a matéria de direito, pelo que, para dele conhecer, carece
esta Secção do S.T.A. de competência em razão da hierarquia, a
qual cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância (artigos 21o, 4, 32o,
1, b), 41o, 1, b), do E.T.A.F. e 167o do C.P.T.).

Pelo exposto, julgando procedente a questão prévia em apreço,
acordam em declarar a Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do presente recurso 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, 10 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — José de Jesus Costa — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Competência do Tribunal
Tributário. Limites da jurisdição fiscal. Competência cons-
titucional dos tribunais administrativos e fiscais.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa é com-
petente para conhecer da cobrança de dívidas à Caixa
Geral de Depósitos, ainda que emergentes de relações
jurídicas de direito privado, desde que os processos se
encontrem pendentes em juízo até 1 de Setembro de 1993.

II — Tal competência encontra fundamento legal nos artos 62o,
no 1, al. c) do E.T.A.F. e 61o do DL. no 48.953, de
5 de Abril de 1969 (na redacção dada pelo arto 17o do
DL. no 693/70 de 31/12).

III — Os limites de jurisdição estabelecidos no arto 4o, no 1,
al. f) do E.T.A.F. apenas impedem que os tribunais ad-
ministrativos e fiscais decidam, em via directa ou prin-
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cipal, acções ou recursos que tenham por objecto questões
de direito privado.

IV — Esses tribunais não estão impedidos de conhecer nas ac-
ções ou recursos da sua competência a que se refere o
arto 3o do E.T.A.F., a título incidental ou lateral, de re-
lações jurídicas de direito privado.

V — Na acção executiva fiscal, o tribunal tributário não pro-
cede a qualquer declaração do direito para o caso con-
creto, não procede a qualquer julgamento ou composição
de conflito relativo a relações jurídicas de direito privado.

VI — Nos limites da jurisdição dos tribunais administrativos
e fiscais podem não caber as acções executivas das suas
decisões das decisões declarativas.

VII — A competência constitucional conferida pelo arto 214o,
n.o 3 da C.R.P. representa a constitucionalização do sen-
tido constante dos artos 3o e 4o, n.o 1, al. f) do E.T.A.F.

VIII — A melhor doutrina concebe essa competência como con-
sagrante de um modelo típico, próprio de tribunais or-
dinários da justiça administrativa, que admite excepções,
desde que que não descaracterizadora do modelo típico.

IX — No processo de execução fiscal admite-se esse desvio em
relação à verificação e graduação de créditos, mas não
em relação à oposição que tenha por fundamento a apre-
ciação da validade da obrigação exequenda ou a sua
inexistência decorrente da eventual verificação de factos
extintivos ou modificativos da relação jurídica de direito
privado.

Recurso n.o 15 693. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Recauchutagem S. Cristóvão, Lda Relator: Exmo Conso Dr. Ben-
jamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso do Su-
premo Tribunal Administrativo:

I - Recauchutagem S. Cristóvão, Lda, com sede no lugar da Estrada,
freguesia de Maceda, concelho de Ovar, notificada do despacho, de
91.06.24, do M.tmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa (10o Juízo), que reparou o agravo em recurso interposto pela
Caixa Geral de Depósitos contra despacho, de 90.02.21, daquele tri-
bunal, em que se havia declarado incompetente em razão da matéria
para conhecer, em processo de execução fiscal, da cobrança de dívida
àquela Caixa Geral de Depósitos advinda de um contrato de mútuo
acordo entre ela e a ora agravante, veio requerer, nos termos do
arto 744o, no 3 do C.P.Civil, que o processo de agravo subisse a esta
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo para se decidir a questão sobre que recaíram aqueles dois
despachos opostos.

II — Estribando a alteração do julgado, que pedia no recurso, ale-
gou a inicial recorrente e ora recorrida Caixa Geral de Depósitos
diversas razões que depois condensou nas seguintes proposições
conclusivas:

1a - O arto 4o, no 1, al. f) do DL. no 129/84, de 24 de Abril, rectificado
no 2o Suplemento do D.R., de 30.06.84, I Série, no que se refere
aos limites da jurisdição dos Tribunais Fiscais, não introduziu na Or-
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dem Jurídica disciplina inovatória, limitando-se a reafirmar a orien-
tação já estabelecida na lei;

2a - A função jurisdicional dos tribunais fiscais traduz-se no poder
de declarar o direito aplicável em cada situação ou hipótese ocorrente
e de impor coercivamente a realização do direito declarado;

3a - Na acção executiva fiscal o tribunal impõe coercivamente o
direito do credor consubstanciado em título executivo bastante
(arto 46o, al. a), 802o, 805o do C.P.C. e 61o, 2a parte do DL. 48.953,
de 05.04.69 e 155o, al. c) do C.P.C.I.);

4a - O foro competente em razão da matéria para conhecer das
questões emergentes do contrato de mútuo celebrado entre a Caixa
Geral de Depósitos e a executada, é o foro comum quando se vise
declarar os respectivos direitos subjectivos, sendo territorialmente
competente o da comarca de Lisboa;

5a - O arto 4o, no 1, al. f), logicamente interpretado em conjugação
com o seu no 2 e com o arto 62o, no 1, al. c) do ETAF, não exclui
da jurisdição dos tribunais fiscais o conhecimento das acções executivas
que visem a cobrança coerciva de dívidas à Caixa Geral de Depósitos
com origem em empréstimos aos particulares com vista à aquisição,
construção ou reparação de habitação própria, fomento da construção,
à agricultura e pesca, à indústria e outras actividades económicas
ou financeiras;

6a - No âmbito do contencioso tributário o crédito da Caixa Geral
de Depósitos, independentemente da natureza da relação jurídica de
que emerge e de ela se regular pelo direito público, é igual no processo
de cobrança coerciva às receitas tributárias do Estado (arto 37o, al c)
e 144o do C.P.C.I. e arto 61o, 1a parte do DL. n.o 48.953, de 05.04.69);

7a - Mantém-se plenamente em vigor a norma que atribui com-
petência em razão da matéria aos Tribunais Tributários para cobrar
coercivamente todas as dívidas de que seja credora a Caixa Geral
de Depósitos, Crédito e Previdência (citado arto 61o, 1a parte do
DL. no 48.953, de 05.04.69 e arto 62o no 1, al c) do ETAF);

8a - No início da lide executiva, o tribunal só aprecia, para efeitos
da competência em razão da matéria, a qualidade da credora como
pessoa jurídica de direito público;

9a - As questões de direito privado, emergentes do contrato, po-
derão ser apreciadas pelo Tribunal Tributário, se suscitadas em opo-
sição à execução, em embargos de terceiro ou no concurso de credores,
observados os respectivos pressupostos processuais (arto 4o do ETAF);

10a - O despacho recorrido violou, por deficiente interpretação e
aplicação, o disposto no arto 61o, no 1, 1a parte do DL. no 48.953,
de 5 de Abril de 1969, com a redacção dada pelo artigo 17o do DL.
no 693/70, de 31/12, e artigo 159.o, no 1 do Decreto no 694/70, de
31/12, artigo 62o, no 1, al. c) e arto 4.o, no 1, al.f) e no 2, conjugados,
do Decreto-lei no 129/84, de 27/04, artigo 37o, al. d) e 144o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos.

III - O Digno Magistrado do Mo. Po., junto deste Supremo Tribunal,
invocando a jurisprudência pacífica da Secção, emitiu parecer no sen-
tido de se considerar materialmente competente o tribunal tributário
de 1a instância.

IV - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A Decisão Recorrida.
O despacho recorrido, para concluir pela incompetência em razão

da matéria do tribunal, invocou que, não obstante no arto 62o, no 1,
al. c) do Decreto-lei no 129/84, de 27 de Abril (ETAF), se estipular
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que compete aos tribunais tributários de 1a instância conhecer ”da
cobrança de dívidas a pessoa de direito público nos casos previstos
na lei . . .”, o certo é que o arto 4o, no 1, al. f) exclui da sua jurisdição
as questões de direito privado, ainda que qualquer das partes seja
pessoa de direito público e o objecto da acção executiva é o incum-
primento de um contrato de mútuo celebrado entre a exequente e
um particular, que está assim subjacente à execução e ao título exe-
cutivo, e tal traduz-se numa questão de direito privado.

B - A Questão Decidenda.
A questão a resolver consubstancia-se em saber se o Tribunal Tri-

butário de 1a Instância de Lisboa é ou não materialmente competente
para a cobrança, em processo de execução fiscal, de uma dívida à
Caixa Geral de Depósitos proveniente de mútuo celebrado entre ela
e a executada, ora agravante.

C - A Matéria de Facto
a) - Com base numa certidão de escritura pública celebrada entre

a exequente e a ora agravante, em 7 de Dezembro de 1984, foi ins-
taurado no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (10o Juízo)
processo de execução fiscal para cobrança da dívida do valor, à data
de 89.07.18, de 15.280.635$00.

b) - Essa dívida é proveniente do capital e juros de um empréstimo
concedido pela Caixa Geral de Depósitos à agravante através da es-
critura referida no número anterior.

D - A Fundamentação
A questão decidenda já foi enfrentada por diversas vezes, quer

neste Supremo Tribunal, que sempre a resolveu no sentido da com-
petência do tribunal tributário de 1.a instância para a cobrança das
referidas dívidas da Caixa Geral de Depósitos (cfr. o Ac. de 91.01.23,
publicado nos Acórdãos Doutrinais n.o 364, pags. 506 e a citação das
decisões nele feita), quer no Tribunal Constitucional que doutrinou
igualmente no mesmo sentido (cfr. Acs. nos 371/94, de 94.05.11; 509/94,
de 94.07.14 e 508/94 de 94.07.14, in respectivamente D.R., II Série
de 94.09.03, 94.12.14 e 94.12.13 ), sem ter vislumbrado qualquer in-
conformidade com as normas ou princípios constitucionais na atri-
buição ao tribunal tributário daquela competência, por banda dos
artos 62o, no 1, al. c) do ETAF e 61o do Decreto-lei no 48.953, de
5 de Abril de 1969, com a redacção dada pelo arto 17o do Decreto-lei
no 693/70, de 30/12 e do arto 159, no 1 do Decreto no 694/70 de
31/12 (Regulamento da Caixa Geral de Depósitos ).

Não obstante a Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
ter sido convertida pelo Decreto-Lei no 287/93, de 20 de Agosto,
em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos (Caixa
Geral de Depósitos, S.A.), após, previamente, o Decreto-lei no 277/93,
de 10 de Agosto, ter autonomizado da antiga instituição a Caixa Geral
de Aposentações e o Montepio dos Servidores do Estado, fundindo-as
numa única entidade denominada Caixa Geral de Aposentações, e
de o arto 2o, no 1 daquele primeiro diploma ter determinado a sucessão
ex lege da nova sociedade à primitiva exequente no crédito proveniente
de mútuo bancário, nem por isso deixou de ter interesse a decisão
da questão proposta, pois que, apesar dos referidos preceitos que
atribuíam competência aos tribunais tributários não haverem sido res-
salvados pela revogação efectuada pelo arto 9o nos 1 e 2 daquele
DL no 287/93 dos Decretos-leis nos 48.953, de 5 de Abril de 1969,
693/70, de 31/12 e 694/70, de 31/12, o certo é que no no 5 do mesmo
art. 9o se estabeleceu que ”as execuções pendentes à entrada em
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vigor do presente diploma continuam a reger-se, até final, pelas regras
de competência e de processo vigentes nessa data”. Quer dizer que
em relação aos processos pendentes em 1 de Setembro de 1993, data
da entrada em vigor do DL. no 287/93, por força do seu arto 10o,
a questão continua a merecer interesse e a ter de ser resolvida.

Por isso a vamos enfrentar, aliás, dentro da linha jurisprudencial
conhecida.

No arto 62o, no 1, al. c) do E.T.A.F. (DL. n.o 129/84, de 27 de
Abril) atribui-se competência aos tribunais tributários de 1a instância
para conhecer ”da cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito
público, nos casos previstos na lei, . . .”.

Estamos perante uma norma de atribuição de competência que
se limitou a reconhecer, e daí a sua formulação por remissão para
outros actos normativos, uma longa prática legislativa de cometer
aos tribunais das contribuições e impostos, ora tribunais tributários,
a competência pra proceder à cobrança das dívidas das mais diversas
entidades ou pessoas de direito público, decerto sob o impulso mo-
tivador de, por esse modo, se conseguir uma mais célere, informal
e simplificada via, características do processo de execução fiscal, de
cobrança das dívidas dessas pessoas. E não há dúvida que a Caixa
Geral de Depósitos era, então, uma pessoa colectiva de direito público,
como decorria linearmente do DL. no 48.953, de 5 de Abril de 1969
(artos 2o a 4o).

Já no Código de Processo das Contribuições e Impostos se admitia,
para além do núcleo essencial da atribuição de competência para
a execução ou competência executiva, definido em função da matéria
tributária, uma orla de competência executiva acidental definida em
leis avulsas. Basta ler os artos 37o, al. c) e 144o para se chegar a
tal conclusão. E a prática legislativa era rica na consagração desta
competência, como dão notícia exemplificativa Alfredo José de Sousa
e José da Silva Paixão no seu Código de Processo das Contribuições
e Impostos, Anotado, 2a edição, pags. 410 e sgs. Aquele citado preceito
do E.T.A.F. (do arto 61o, n.o 1, al. c)) outra coisa não quis do que
enquadrar sistematicamente todas essas normas avulsas de atribuição
acidental de competência em que o único critério unificador que as
identificava se traduzia no facto de as credoras das dívidas serem
pessoas colectivas de direito público.

Tendo sobrevindo, em relação ao E.T.A.F., como igualmente à
consagração constitucional dos tribunais administrativos e fiscais como
categoria de tribunais com estatuto constitucionalmente autónomo
e com competência específica para o julgamento de litígios emergentes
de relações administrativas e fiscais, feita pelo arto 214o da C.R.P.,
introduzido pela revisão constitucional de 1989, que eram, até aí,
admitidos constitucionalmente como possibilidade colocada na não
do legislador ordinário, o C.P.Tributário veio a tomar o mesmo pro-
cedimento no seu arto 233.o, aqui com maior explicitação verbal através
das suas als. b) e c) do no 2.

Ora, entre as referidas leis avulsas de atribuição de competência
contrava-se o arto 61o do DL. no 48.953, de 5 de Abril de 1969 (na
redacção dada pelo arto 17o do DL. no 673/70, de 31/12) que, no
seu no 1, atribuía aos tribunais de 1a instância das contribuições e
impostos de Lisboa a competência para a cobrança coerciva de todas
as dívidas de que fosse credora a Caixa e suas instituições anexas,
servindo de título executivo as escrituras, títulos particulares, letras,
livranças ou qualquer outro documento apresentado pela instituição
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exequente, incluindo as certidões ou fotocópias autenticadas extraídas
dos livros da sua escrita. E no seu no 2 acrescentava-se que ”Os
documentos a que se refere o no 1 servirão igualmente para a Caixa
e as instituições anexas deduzirem os seus direitos em quaisquer pro-
cessos em que sejam reclamantes ou interessadas”.

Será, porém, que esta consagração de competência feita em lei
avulsa, susceptível de integrar a norma em branco ou o conceito aberto
de competência constante do citado arto 62o, no 1, al. c) do E.T.A.F.,
não estará revogada pelo seu arto 4o, n.o 1, al. f)?

É, evidentemente, o raciocínio que está implícito na decisão re-
corrida. Ao afirmar a exclusão da jurisdição administrativa e fiscal
dos recursos e acções que tenha por objecto ”questões de direito
privado, ainda que qualquer das partes seja pessoa de direito público
”este preceito obstaria, diz-se, a que o tribunal tributário pudesse
conhecer da questão executiva por esta se traduzir na cobrança de
uma dívida proveniente de um mútuo de direito privado.

Trata-se, porém, de uma leitura apressada do preceito que não
atende aos elementos histórico, sistemático ou teleológico, nem, fi-
nalmente, sequer ao elemento verbal a ter em conta na sua inter-
pretação, tal como se manda no arto 9o do C.Civil.

Em primeiro lugar, a alegada interpretação não atenta em que,
não se distinguido no arto 62.o, n.o 1, al. c) do E.T.A.F. - e onde
lex non destinguit nec nos destinguire debemus —, entre dívidas advindas
de relações jurídicas de direito privado ou de direito público e, entre
estas, as de matriz tributária ou não tributária, se arrisca a chegar
a uma solução de incongruência entre os dois preceitos do diploma,
até porque este nas suas normas revogatórias (art.o 121.o), não revogou
aquele lei especial, nem outras relativas a outras pessoas de direito
público.

Depois, a mesma interpretação vai contra a tradição histórica dos
tribunais fiscais conhecerem da cobrança das dívidas, ainda que pro-
venientes de actos ou negócios de direito privado, de um imenso
rol de pessoas colectivas de direito público, não sendo admissível
que o legislador do E.T.A.F., se tal quisesse, não o declarasse ex-
pressamente e se ficasse por uma eventual revogação tácita.

Por outro lado, o entendimento, que se rejeita, não se apercebeu
que o arto 4o, n.o 1, al. f) do E.T.A.F. é uma decorrência lógica
do critério material de definição do conteúdo da função jurisdicional
dos tribunais administrativos e fiscais, afirmado no artigo anterior,
segundo o qual lhes cabe ”dirimir os conflitos de interesses públicos
e privados no âmbito das relações jurídicas administrativas e fiscais”.
O que ali se pretendeu foi estabelecer os limites da jurisdição ad-
ministrativa e fiscal quando no julgamento de conflitos emergentes
de relações jurídicas administrativas e fiscais se deparasse com uma
questão de direito privado, afirmando-se a regra de que a definição
de solução dos conflitos no âmbito da relações jurídicas de direito
privado não cabe por via directa ou principal aos tribunais admi-
nistrativos e fiscais, mas antes a outra ordem de tribunais a quem
tradicional e constitucionalmente vinham sendo cometidas, ou seja,
aos tribunais comuns (cfr. artos 205o e 213o, no 1 da C.R.P.). Aos
tribunais administrativos e fiscais está vedado declarar o direito nas
acções e recursos cujo objecto é uma questão de direito privado,
ou em que o conflito a resolver, nessa acção ou recurso, é directa
e principalmente uma composição de uma relação jurídica de direito
privado. Já não está excluído que o tribunal administrativo conheça,
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lateral ou incidentalmente, de uma questão que implique a apreciação
de relações jurídico-privadas quando de tal dependa o conhecimento
do objecto da acção ou recurso, da sua competência, e que, assim,
surgem enxertadas naqueles meios processuais, não sendo legítimo
falar neste caso de uma composição de um litígio no âmbito das
relações jurídicas do direito privado. Trata-se de uma ressalva con-
templada no no 1 do referido arto 4.o.

Finalmente, os próprios termos verbais inculcam a solução definida,
ao falarem dos recursos, e acções que tenham por objecto questões
de direito privado, o que implica que em tais meios processuais se
peça a composição de qualquer conflito emergente de relações ju-
rídicas de direito privado.

Ora, a acção executiva não envolve, na sua formulação fiscal (já
assim poderá não acontecer na sua conformação no processo comum,
em que se poderá enxertar uma fase declarativa do direito, - cfr.
artos 805o e segs. do C.P.Civil ), qualquer declaração do direito, qual-
quer julgamento de que resulte, pela aplicação do direito, a com-
posição do litígio entre as partes. Na execução fiscal, o direito exe-
quendo está completamente definido no título que certifica a existência
de uma dívida certa, líquida e exigível e com efeitos equiparados
a decisão com trânsito em julgado (artos 153o e 154o do C.P.C.I.
e ora 234o e 235o do C.P.T.). Esse direito, ainda que emergente de
uma relação jurídico-privada, como acontece no caso sub judice, já
vem definido de uma fase anterior e exterior ao processo de execução,
tendo ocorrido no momento em que as partes formaram o título
que serve de base à execução, ou seja, quando outorgaram a escritura
público em que assumiram as obrigações exequendas.

O processo executivo acaba por traduzir-se numa série de actos
materiais ou instrumentais adequados à cobrança da quantia exe-
quenda, através da execução do património que é legalmente a garantia
do cumprimento das obrigações ou direitos antes assumidos (arto 817o

do C.Civil).
Nesta medida o processo executivo não está contemplado na ex-

clusão da jurisdição administrativa e fiscal que se examinou, dado
que por ele nenhum direito se declara, mas tão-só se dá satisfação
material ou pecuniária ao direito declarado.

Temos, portanto, de concluir pela competência do tribunal fiscal
para a execução da dívida à Caixa Geral de Depósitos, nos termos
dos falados arto 62o, no 1, al. c) do E.T.A.F. e 61o do DL. no 48.953,
de 5 de Abril de 1969 (na redacção dada pelo DL. no 693/70).

Não se objecte a esta conclusão — muito embora tal não tenha
sido fundamento da decisão recorrida —, que ela afrontará a com-
petência material conferida pelo arto 214o, n.o 3 da C.R.P. aos tribunais
administrativos e fiscais, segundo o qual lhes competirá ”o julgamento
das acções e recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir
os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais”.

Vê-se, na verdade, que o legislador constitucional da Lei Cons-
titucional no 1/89, que introduziu aquele artigo 214o. convertendo
esta categoria de tribunais de mera possibilidade de existência à face
da lei ordinária em categoria de tribunais com estatuto constitucional
autónomo e competência específica, em tribunais ordinários da justiça
administrativa (cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição
da República Portuguesa Anotada, 3a ed., 1993, pags. 807), se limitou
a constitucionalizar as disposições que no E.T.A.F. tinham expressado
o conteúdo da função jurisdicional e os seus limites desta categoria
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de tribunais dentro das normas e princípios então permitidos pela
Constituição.

A atitude do legislador constitucional de 1989 não vem revestida
de qualquer carácter inovatório quanto à extensão semântica das nor-
mas incluídas na Constituição e, muito menos, com qualquer propósito
de romper com a competência que esses tribunais tinham à face do
E.T.A.F., de romper com o status quo ante.

Sendo assim, parece que o legislador constitucional, na previsão
da competência destes tribunais se terá afastado do entendimento
da consagração de uma reserva absoluta de jurisdição (aceite por
Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit. pags. 814 ), que se mostraria
incompatível com a nossa tradição e prática jurídicas, para aderir
a uma posição de consagração de tais tribunais ”como um modelo
típico”, susceptível de adaptações ou de desvios em casos especiais,
sem descaracterização do modelo, de que fala José Carlos Vieira
de Andrade, Direito Administrativo e Fiscal, lições policopiadas, Coim-
bra, 1993-1994, pags. 10.

Dentro desta adaptação cabe seguramente, o entendimento de que
o arto 214o, no 3 da C.R.P. apenas abrange o julgamento das acções
e recursos que tenham por objecto relações jurídicas administrativas
e fiscais, ou em que se vise a declaração do direito ou a composição
dos litígios nessas relações, podendo ficar de fora a matéria da exe-
cução dessas decisões, como cabe o entendimento de a competência
para a cobrança de dívidas a pessoas colectivas de direito público
(arto 62o, no 1, al.c) do E.T.A.F. ), como à Caixa Geral de Depósitos,
emergentes de relações jurídicas de direito privado, poder ser atribuída
aos tribunais fiscais.

Por outro lado ainda, aquela possibilidade de desvio ao modelo
típico, sem a sua descaracterização, autoriza ainda que o juiz fiscal
possa, lateral ou incidentalmente, conhecer das relações jurídicas de
direito privado na verificação e graduação de créditos, como meio
absolutamente necessário para conseguir atingir o fim processual da
execução que é o pagamento aos credores, mas já não de outras
relações jurídicas de direito privado que se possam suscitar no pro-
cesso, em oposição à execução, que envolvam, em via principal, a
discussão e decisão dessas relações e dos aspectos que tenham que
ver com a validade da obrigação exequenda ou com as vicissitudes
que a sua vida possa ter, decorrentes dos negócios efectuados ou
de factos entretanto ocorridos que se reflictam sobre os seus efeitos,
casos em que se terão de remeter as partes para o tribunal comum.

Ao fim e ao cabo, ainda, a adopção da atitude imposta pelo falado
arto 4o do E.T.A.F.

De tudo flui, pois, que a competência dos tribunais tributários para
conhecer da cobrança das dívidas às pessoas colectivas de direito
público (arto 62.o, n.o 1, al. c) do E.T.A.F.), e entre elas à Caixa
Geral de Depósitos (arto 61o do DL. no 48.953), não ofende quaisquer
dos referidos preceitos legais ou constitucionais.

Por isso bem tinha agido o senhor juiz quando reparou o agravo,
feito pelo despacho de 90.02.21, através do despacho de 91.06.24 pro-
ferido após a consideração do recurso daquele interposto pela Caixa
Geral de Depósitos.

V - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em negar provimento ao recurso da ora agravante Recauchutagem
S. Cristóvão, Lda, do despacho, de 91.06.24, que reparou o agravo
feito pelo anterior despacho, de 90.02.21, de que recorrera a Caixa
Geral de Depósitos, indo aquele, por isso confirmado.
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Custas pela agravante Recauchutagem S.Cristóvão, Lda, em ambas
as instâncias, com procuradoria de 70 %.

Lisboa, 95.05.10 — Benjamim Silva Rodrigues (Relator) — José Je-
sus Costa — Domingos Costa — Domingos Brandão de Pinho. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Graduação de créditos. Penhor. Privilégio mo-
biliário geral. Dívida à segurança social. Artigo 749o do
Código Civil. Artigo 10o do DL.no103/80. Custas. Isenção
Caixa Geral de Depósitos.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Penhorados e vendidos bens móveis em execução fiscal
e concorrendo à graduação crédito penhoratício, créditos
por impostos ao Estado e créditos à Segurança Social,
devem ser graduados em primeiro lugar os créditos do
Estado, em segundo os da Segurança Social e em terceiro
os penhoratícios, nos termos do disposto no artigo 10o

do DL.no103/80, de 9 de Maio.
2 — Em tal hipótese não se aplica o disposto no art.749o

combinado com o 666o, ambos do Código Civil.
3 — Em 28.I.1992, a Caixa Geral de Depósitos possuía a na-

tureza de empresa pública, submetida a um regime de
direito público, devendo qualifica-se como instituto
público.

4 — Quer nos termos do art.59o, 1, do DL.no48.953, de
5.IV.1969, e do arto.156o, 1, do DL.no694/70, de 31/XII,
quer nos da alínea a) do no1 do artigo 5o do Regulamento
das Custas dos Processo das Contribuições e Impostos,
a Caixa Geral de Depósitos estava, então, delas isenta,
mesmo posteriormente à entrada em vigor dos
DL.nos.118/85, de 19/IV. e 199/90, de 19/VI.

Recurso no 15.807 de que é recorrente a Caixa Geral de Depósitos,
Fazenda Pública e Maria de Lurdes Gomes Amaro e outros e re-
corrida CESA - Cerâmica de Santarém e de que foi relator o Exmoo.
Conso. Dro. Mendes Pimentel.

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

Inconformada com sentença de verificação e graduação de créditos
proferida no presente processo de reclamação de créditos do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Santarém, dela recorreu para o Tribunal
Tributário de 2a Instância a reclamante Caixa Geral de Depósitos,
extraindo da alegação atinente as seguintes conclusões:

1a. Está a ficar desacreditada a corrente jurisprudencial à luz da
qual o Mmo.Juiz do Tribunal ”a quo” graduou os créditos, porquanto
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ela conduz a resultados inaceitáveis, na medida em que, concorrendo
créditos pignoratícios, o regime da 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, gra-
duados 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
do C.R.S.S., garantidos com privilégio mobiliário geral, com créditos
por impostos, com igual garantia, e com créditos pignoratícios, as
disposições dos no1 e 2 do art.1o do DL.no512/76, de 3/VII, e dos
nos1 e 2 do art.1o do DL.no512/76, de 3/VII, e dos nos1 e 2 do art.10o

do DL.no103/80, de 9/V, não podem aplicar-se, simultaneamente, uma
vez que se contradizem;

3a. A solução, para obviar a tal incongruência, será interpretar res-
tritivamente o no2 dos sobreditos artigos, como dispondo tão só para
o caso de concurso entre o crédito do C.R.S.S. e o crédito garantido
por penhor, situação em que aquele prevalecerá sobre este;

4a. Quando o crédito do C.R.S.S. concorra com o crédito garantido
por penhor e o crédito do Estado, por impostos, garantido por pri-
vilégio mobiliário geral, ter-se-ão que respeitar as normas conjugadas
do no1 dos artigos referidos em 2a conclusão e artigo 749o do Código
Civil, graduando-se em 1o lugar o crédito pignoratício, 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 mo-
biliário geral e os direitos de terceiros constituídos sobre os bens
móveis do devedor, ao considerar prevalentes os direitos destes sobre
os daqueles.

Termina pedindo a graduação, em 1o lugar, do crédito prignoratício
da C.G.D., em 2o, o crédito do Estado por imposto e, em 3o, o crédito
por prestações em dívida ao C.R.S.S.

No entendimento de que o thema decidendum se prende, uni-
camente, com a interpretação e aplicação de normas jurídicas, o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância declarou-se incompetente em razão
da hierarquia, afirmando a competência deste Supremo para o co-
nhecimento do recurso. E condenou em custas a Recorrente, no mes-
mo acórdão, de 28 de Jano. de 1992.

Em sequência, requereu esta a remessa do processo a esta Secção
e, em outro requerimento, interpôs recurso do acórdão daquele tri-
bunal superior em relação à sobredita condenação no pagamento de
custas.

A atinente alegação culmina com o seguinte quadro conclusivo:
I - A Caixa Geral de Depósitos é uma Pessoa Colectiva de Direito

Público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com pa-
trimónio público, competindo-lhe o exercício de funções de Instituto
de Crédito do Estado e a administração da Caixa Geral de Apo-
sentações e do Montepio dos Servidores do Estado;

II - As suas atribuições específicas visam fins de interesse público;
III - A sua especial natureza, enquanto Instituto de crédito do

Estado e gestora das instituições anexas - Caixa Geral de Aposentações
e 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
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instituições anexas” seja da competência dos Tribunais Tributários
de 1a Instância de Lisboa, nos termos do no1 do art.61o do DL. no48953,
de 5IV.69, e do no1 do art.159o do DL.649/70, de 3/XII, mas

IV - Também explica a isenção de custas de que beneficia, com
base nos preceitos mencionados no no1 do art.59o do DL.no48953,
de 5.IV.69, e no no1 do art.156o do Regulamento da Caixa, aprovado
pelo DL.no649/70, de 31/XII, tendo nos mesmos termos do Estado,
de que faz parte;

V - A eliminação da alínea d) do no1 do artigo 5o do Regulamento
das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos, feita através
do artigo 1o do DL.no199/90, de 19/VI, que deu nova redacção a
diversos artigos daquele regulamento, não veio prejudicar a existência
do regime de isenção de custas de que beneficia a Caixa;

VI - Na verdade, no que tange à C.G.D., a isenção de custas já
existia muito antes da entrada em vigor do DL.no449/71, de 26/X,
que aprovou o Regulamento das Custas dos Processos das Contri-
buições e Impostos, por força das disposições especiais que constam
da 4a conclusão;

VII - Aliás, a alínea d) do no1 do art.5o daquele Regulamento,
até à sua eliminação pela entrada em vigor do D.L. no199/90, de
19/VI, mais não era do que uma norma ”inócua” ou ”indiferente”,
cuja existência se justificava apenas à luz de meras razões formais
de arrumação ou de estruturação do diploma legal onde estava
inserida;

VIII - Com tal alínea, o legislador apenas pretendeu que numa
disposição relativa à isenção de custas, ao lado das situações ”normais”
de isenção, deveria figurar uma alínea chamando a atenção para a
existência de ”isenções especiais”;

IX - O art.1o do DL. no199/90, de 19/VI, eliminou a citada alínea b),
mas daí não se pode inferir que o legislador tenha pretendido, com
tal medida, revogar a isenção de custas de que a Caixa beneficiava,
ao abrigo de legislação especial;

X - Na realidade, no sentido da manutenção da isenção das custas
a favor da C.G.D. milita o disposto no no3 do art.7o do Cód.Civil,
segundo o qual ”a lei geral não revoga a lei especial, excepto se
outra for a intenção inequívoca do legislador”;

XI - Considera-se, neste caso, que tal intenção não é manifestada
- e muito menos de modo inequívoco - pelo legislador, no sentido
da revogação da lei especial;

XII - De qualquer modo, caso, por hipótese, tivesse sido esse o
seu propósito, o legislador teria, com certeza, adoptado a ”táctica”
utilizada para o Código das Custas Judicias pelo DL.no118/85, de
19/IV, o qual, com base no art.5o, se propôs revogar ”as disposições
legais que estabeleçam isenções de custas não previstas no Código
das Custas Judiciais”;

XIII - Acresce que a simples não reprodução da alínea d) do no1
do art.5o do R.C.P.C.I., na nova redacção dada a tal artigo pelo
DL.no199/90, não pode ser entendida como manifestação de vontade
de revogar as disposições especiais de custas, no âmbito dos processos
regulados por aquele Regulamento, mas como visando o aperfeiçoa-
mento formal desse documento, assim expurgando de uma norma
inútil;

XIV - Finalmente, o DL.no199/90, de 19/VI, não só não revogou,
expressamente as disposições que isentam a Caixa de custas, como
não redigiu o art5o do R.C.P.C.I. em termos de ”reservar” a isenção
de custas para as entidades previstas nas suas alíneas a), b) e c).
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O Exmo. Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
opina no sentido do não provimento do primeiro recurso e do pro-
vimento do segundo.

Corridos os vistos, cumpre decidir.

A

RECURSO DA SENTENÇA DE GRADUAÇÃO

A decisão recorrida em referência operou a seguinte graduação
de créditos, quanto ao produto dos móveis:

1) os créditos por imposto de circulação e de transacções, com
juros de mora (em que há que observar o limite fixado no artigo
734o) e as quotizações para o Fundo de Desemprego, de 1983 e 1984,
de 352804$00, com a respectiva compensação pela mora de 84 670$00;

2) As contribuições ao Centro Regional de Segurança Social de
Santarém, com juros de mora;

3) O crédito pignoratício da Caixa Geral de Depósitos;
4) As quotizações para o Fundo de Desemprego, de 1981 e 1982,

de 35 929$00, com a respectiva compensação pela mora, de 8626$00,
e a multa de 388 733$00.

Coloca-se a questão de saber como se deve efectuar a graduação
dos créditos do Estado, da Segurança Social (ambos gozando de pri-
vilégio mobiliário geral) e do crédito penhoratício da recorrente.

Os créditos estaduais por impostos directos graduados em 1o lugar
gozam de privilégio mobiliário geral - no1 do artigo 736o do Código
Civil (C.C.).

Segundo o artigo 749o do mesmo compêndio substantivo, o pri-
vilégio geral não vale contra terceiros, titulares de direitos que, re-
caindo sobre as coisas abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis
ao exequente. É o caso dos créditos penhoratícios, os quais têm pre-
valência no confronto com créditos privilegiados do Estado.

Sucede que no no1 do artigo 10o do DL.no103/80, de 9 de Maio,
se estabelece que os créditos das caixas de previdência por contri-
buições e os respectivos juros de mora gozam de privilégio mobiliário
geral, graduando-se logo após os créditos referidos na alínea a) do
artigo 747o do Código Civil. E o no2 do preceito estatui que este
privilégio prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição
anterior.

Entre os sobreditos preceitos existe contradição, pois que os créditos
privilegiados do Estado cedem no confronto isolado com créditos
penhoratícios (artigo 749o), mas se com eles concorrem, ainda, créditos
da segurança social, os créditos estaduais são graduados em primeiro
lugar, depois os da segurança social e, por último, os penhoratícios.

Entende a Rct. que, para obviar a tal incongruência, a solução
será interpretar restritivamente aquele no2, como dispondo tão só
para o caso de concurso entre crédito de C.R.S.S. e crédito garantido
por penhor, situação em que aquele prevalecerá sobre este.

Porém, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem sido uniforme
no sentido contrário ao preconizado pela Rct. e favorável à solução
adoptada na sentença em apreço (vd. v.g., os acórdãos de
7.XI.1991 Rec. 13.409, a págs. 1231-1231 do Apêndice ao D.R. de
10/VII/94; de 21.IV.1993 - Rec.13.650; de 3.XI.1993 - Rec.15969 e
de 22.III.1995 Rec.19.000).

É que, como se lê naquele primeiro aresto, ”do preâmbulo do
Decreto-Lei no512/76, de 3 de Julho, extrai-se com meridiana clareza
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que foi preocupação do legislador assegurar a prevalência dos créditos
da segurança social em relação a quaisquer outros créditos, que não
do Estado. Nele se consigna: « O presente diploma tem por objectivo
definir as garantias que assistem aos créditos por contribuições de
regime geral de previdência e aos respectivos juros de mora, por
forma a acautelar mais eficazmente os interesses da população be-
neficiária”. Logo acrescentando: « Com esta intenção são graduados
logo a seguir aos do Estado os privilégios mobiliários gerais e os
privilégios imobiliários de que os créditos às caixas gozam.

(...) O privilégio mobiliário geral prevalece sobre qualquer penhor,
ainda que de constituição anterior».

”O legislador concretizou esta preocupação no artigo 1o do De-
creto-Lei no512/76, cuja disciplina passou para o Decreto-Lei no103/80,
cujo preâmbulo de igual modo acentua a preocupação de privilegiar
a segurança social.

”Ora, desta disciplina resulta evidente que o legislador pretendeu
instituir um sistema especial em relação ao que resultava do C.C.,
fazendo referência clara à hipótese de concurso de créditos do Estado,
da segurança social e penhoratícios, hipótese, aliás, que é a de mais
usual ocorrência. Tal disciplina implica que, havendo concurso entre
esses três tipos de créditos, o regime resultante do artigo 749o do
do C.C. cede”.

No mesmo sentido, v. Alfredo de Sousa e Silva Paixão, in CPT
Comentado e Anotado, 2a edição, págs.727/8.

Do exposto resulta que, concorrendo créditos emergentes de con-
tribuições devidas à segurança social com créditos garantidos por pe-
nhor, a graduação será de processar sempre com observância do dis-
posto no artigo 10o do DL.no103/80, mesmo quando existam créditos
do Estado ou das autarquias, provenientes de impostos. Aí se institui
um sistema especial de graduação entre as citadas três espécies de
créditos, com prejuízo do disposto nos artigos 666o e 749o do Código
Civil - lex specialis derrogat legi generali.

Porque assim decidiu a instância, censura alguma há a fazer à sen-
tença recorrida.

Termos em que se acorda em negar provimento ao primeiro recurso,
tendo por objecto a graduação de créditos.

B

RECURSO DA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE
EM CUSTAS NA 2a INSTÂNCIA

A questão a decidir neste segundo recurso é a de saber se, em
28 de Janeiro de 1992, a Caixa Geral de Depósitos estava isenta
de custas nos processos afectos aos tribunais tributários.

O problema surge com a nova redacção dada ao artigo do Re-
gulamento das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos
(DL. no449/71, de 26/X) pelo Decreto-Lei no199/90, de 19 de Junho.

O no1 daquele artigo passou a ter a seguinte redacção:
1. ”São isentas de custas:
a) O Estado e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e or-

ganismos, ainda que personalizados;
b) As autarquias locais;
c) As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa”.
Ficou assim eliminada a alínea d), que preceituava:
”d) Quaisquer outras entidades a quem a lei especialmente conceda

o benefício da isenção”.
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Qual o alcance desta eliminação? Como se lê no acórdão desta
Secção de 16/X/1991 - Rec.13.533, in Apêndice D.R. de 10/X/1994,
pp. 1060-1067, ”em vista da predita isenção conferida à Caixa Geral
de Depósitos pelo Decreto-Lei no48953 e pelo Decreto no694/70, tal
norma havia de qualificar-se como imperfeita ou «indiferente», no
duplo sentido de não prejudicar as isenções até então existentes, por
consagradas em legislação especial, nem as a conceder futuramente,
mercê de idêntico modo.

(...).
”Trata-se-ia, pois, de uma regra não autónoma - cfr. Oliveira As-

censão, O Direito, 4a ed., 1987, p.475.
”Mas, assim sendo, não pode, sem mais, atribuir-se-lhe um propósito

revogatório das ditas normas isentadoras da Caixa Geral de Depósitos
artigos 156o, 1, do Regulamento da Caixa aprovado pelo DL.no694/7,
de 3/XII, e 59o, do Dec-Lei no48953, de 5/IV/1969., o que só seria
de considerar face a uma disposição categórica, ou qualquer outro
elemento da sede interpretativa das leis que demonstrasse que tal
era a intenção inequívoca do legislador, e que não existe - cfr. Oliveira
Ascensão, op.cit., p.495, e Galvão Teles, Introdução ao Estudo do
Direito, vol.I, 1988, p.205.

(...)
”(...) o Decreto-Lei no199/90 não só não revogou expressamente

as disposições de leis especiais que consagravam isenção de custas
como não reservou estas ao articulado do próprio Regulamento.

”A eliminação daquela alínea não significa, assim, a revogação de
quaisquer disposições especiais anteriores que concedam isenções de
custas, nem impede futuras isenções, objecto de legislação especial
a publicar, que se teriam de reconhecer e aplicar, mau-grado tal
eliminação.

”(...).
”(...) mesmo a considerarem-se revogadas aquelas normas isen-

tadoras da Caixa Geral de Depósitos, esta continuaria, não obstante,
a beneficiar da isenção de custas, mercê da alínea a) do no1 do artigo 5o

do Regulamento - na redacção do Decreto-Lei no199/90 - nos termos
da qual estão isentos de custas « o Estado e qualquer dos seus serviços,
estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados».

”Na verdade, a Caixa tem a natureza de instituto público, cor-
porizado embora num substrato de empresa pública, pois que sub-
metida a um regime de direito público, tendo a seu cargo um serviço
público do sector do crédito”.

Do exposto resulta que nos termos das disposições combinadas
dos artigos 156o, 1, do Regulamento da Caixa aprovado pelo
DL.no694/70, de 31/XII, e 59o, do DL.no48953, de 5/IV/1969, ou nos
da alínea a) do no1 do artigo 5o do Regulamento das Custas, como
instituto público, a Caixa Geral de Depósitos estava, em 28 de Janeiro
de 1992 (o momento relevante para a determinação da obrigação
de custas é o da sua condenação, sendo elas contadas de acordo
com a lei em vigor à data da prolação da decisão condenatória) isenta
de custas nos tribunais tributários de 1a e 2a instância.

Pelo que se acorda em conceder provimento a este recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida na parte em que condenou a Caixa
Geral de Depósitos em custas, ora única sob recurso, por delas estar
então isenta.

Tendo em atenção que os artigos 59o, 1, e 156o, 1, citados foram,
entretanto, revogados pelo artigo 1o, a) e c), do Decreto-Lei no287/93,
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de 20 de Agosto, com efeitos desde 1.IX.93, condena-se a recorrente
nas custas, com procuradoria de 40%, pelo decaimento no primeiro
recurso.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel-Re-
lator — Domingos Brandão de Pinho — Agostinho de Castro Mar-
tins – (votei todo o Acórdão, com a mera ressalva de que, sem melhor
estudo, não acompanho, por me parecer muito duvidoso, o funda-
mento adicional de que a Caixa Geral de Depósitos estava isenta
de custas, desde logo, por ser instituto público, mesmo depois de
ter passado a empresa pública). — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Caso julgado. Poderes de
cognição. Aclaração de acórdão. Prazo legal. Excesso de
prazo. Multa. Nulidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Notificado de despacho do relator decidindo que um pe-
dido de aclaração de acórdão entrara em juízo um dia
depois de expirado o prazo legal para o efeito e que só
o pagamento da multa prevista no arto 145o, no 6, do
CPC evitaria a rejeição desse pedido, por extemporâneo,
o recorrente teria de escolher entre aceitar a decisão e
impugná-la perante a conferência para evitar que ela tran-
sitasse em julgado.

2 — É que não estamos perante uma mera decisão do escrivão
de exigir a referida multa: se assim fosse, e em caso de
discordância, o caminho correcto seria o de arguir a cor-
respondente nulidade perante o relator.

3 — A conferência só pode rever, mediante reclamação da
parte lesada, um despacho do relator na parte em que
ele inove.

Processo no 16.968. Reclamante: Zulmira Rosa Teixeira; Reclamada:
Fazenda Pública; Relator: o Ex.mo Conselheiro Castro Martins.

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

1. ZULMIRA ROSA TEIXEIRA, residente em Laveiras, Caxias,
recorreu per saltum para este STA da sentença do 7o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa de fls. 17 e segs. que julgou
parcialmente improcedente impugnação judicial por ela deduzida.

Por Acórdão de 22-6-94, a fls. 58 e segs., esta Secção declarou-se
carecida de competência em razão da hierarquia para conhecer do
recurso, considerando caber ela ao Tribunal Tributário de 2a Instância,
por entender virem alegados factos que a sentença não dera como
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provados e, portanto, não versar o recurso exclusivamente matéria
de direito.

A fls. 63 veio a recorrente pedir a aclaração desse aresto alegando,
em suma:

a) Como resulta da sentença da 1.a instância, “tudo gira à volta”
de questão de direito.

b) Em síntese, o que pretende, face aos artos 2031o do C.Civil
e 10o do antigo CSISD, transposto para o novo código, é saber se
a massa a tributar é a que foi transmitida, ou outra qualquer que
exista à data da liquidação, que muitas vezes ocorre lustros depois
da data da transmissão.

c) Assim, a valorização dos imóveis medio tempore é irrelevante,
tanto mais que nem se aflorou nas conclusões, sabido que no recurso
só se pode conhecer dos factos para aí transpostos como resulta do
arto 690o do CPC.

A Fa Pa e o Mo Po manifestaram-se pelo desatendimento do pedido
de aclaração.

2. Em cumprimento de despacho de 4-11-94 (fls. 70 vo) a secretaria
confirmou em 10-11-94, a fls. 71, ter a carta de notificação do referido
Acórdão de 22-6-94 à recorrente sido expedida para o seu Advogado
Dr. Rogério de Almeida sob registo postal de 27-6-94; ter o pedido
de aclaração carimbo de entrada na Secção Central de 8-7-94; e ter
“o mesmo pedido de aclaração (fax)”, na sua parte superior, “a data
de entrada em 7-7-94 às 16.53.16 ou 18.53.16 horas”, explicando esta
dúvida por “o escrito não se encontrar bem visível”.

Após esta informação o Conselheiro Relator lavrou o Despacho
de 18-11-84 (fls. 71 vo), do teor seguinte:

É ao carimbo de entrada, de fls. 63, que se tem de atender, até
prova em contrário.

Aliás quer à vista desarmada quer à lupa parece mais 18 horas
e 53 minutos do que 16 horas e 53 minutos; e a fé que daí resulta
dependeria do acerto do relógio da estação de telecópia expedidora.

Assim, cumpra-se o no 6 do arto 145o do C. Pr. Civil.
3. Em 24-11-94 foi expedida sob registo postal, para o referido

advogado, carta de notificação das referidas peças de fls. 70 vo (des-
pacho), 71 (informação) e 71o (despacho), contendo ainda, em cum-
primento deste último Despacho de 18-11-94, as guias para pagamento
da multa de 7.500$00 prevista no no 6 do arto 145o do C. Pr. Civil
até 9-12-94.

Em 5-12-94 a recorrente apresentou o requerimento de fls. 73 acu-
sando a recepção dessa carta de notificação e dizendo:

“1. — O requerimento de fls. 63 entrou, via fax, nesse Tribunal,
em 7.07.94, pelas às 16H53.16.

2. — De resto, e ao contrário do afirmado por esse Vo Tribunal,
nem de lupa necessitamos para concluir que a hora de entrada é
seguramente 16H53.16 (veja-se e comparem-se os dois “SEIS” que
do número fazem parte).

3. — Por outro lado e quando em 8.07.94 foi entregue o original
exigido nos termos da lei, a funcionária que nos atendeu teve o cuidado
de ir certificar-se da entrada do FAX, e considerou-o atempadamente
entrado e daí por óbvio, ter emitido de imediato a guia do respectivo
preparo e nem sequer falou, porque a tal não havia lugar, em qualquer
cominação prevista no arto 145o do C.P. Civil.

4. — Ainda, e por não despiciendo, junta-se um extracto retirado
do nosso MODEM-FAX, do qual resulta com grande nitidez a NOSSA
RAZÃO.
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5. — Devolve-se a guia de Esc. 7.500$00, porquanto nada nem nin-
guém nos pode “obrigar” a depositar o que devido não é.

6. — Se dúvidas persistirem — para nós elas não existem — se deixa
requerido desde já, que o nosso requerimento enviado por fax seja
submetido a exame pericial, com custas a cargo do sucumbido”.

4. Em 12-12-94 (fls. 79) foi pelo relator lavrado o seguinte despacho:
Por despacho de 18.XI.94, a fls. 71 v., assentou-se em que o pedido

de esclarecimento de fls. 63 entrara em 8.7.94, portanto um dia após
o termo do prazo legal de cinco dias e que, por isso, era devida
a multa prevista no arto 145o, no 6, do C.P.C.

Notificada a impetrante Zulmira Rosa Teixeira, na pessoa do seu
advogado, nos termos desde preceito, para pagar tal multa, na im-
portância de 7.500$00, recusou fazê-lo (fls. 72 e segs.).

Assim, e face ao disposto nos artos 145o, 153o e 669o do C. P.C.,
rejeito, por extemporâneo, tal pedido de esclarecimento.

Custas do incidente pela dita Zulmira Teixeira, com taxa de justiça
de seis mil escudos [arts. 5o, § único, e 6o, § 3o, da Tabela, na red.
do arto 121o, al. a), da LPTA].

Notificada deste despacho, a recorrente apresentou em 6-1-95 o
requerimento de fls. 81, do seguinte teor:

“1. — O que está em causa não é uma divergência interpretativa,
mas sim algo diferente que deverá merecer melhor e acrescida atenção.

2. — Na verdade, e salvo o devido respeito, não podemos aceitar
que o documento em causa, porque entrado efectivamente no STA
em 7.07.94, pelas 16H53.16, venha a considerar-se como desatem-
padamente entregue.

3. — Se aceitarmos a situação tal como está, a nossa consciência
não deixaria de nos condenar por não termos reagido a algo que
contraria a verdade dos factos.

4. — Com efeito, garantimos e continuamos a afirmar que a hora
de recepção no STA é 16H53.16 e não 18H53.16.

5. — A hora registada pelo nosso “modem-fax” – 16:53 — está pois
correcta.

6. — Desconhecendo-se embora o sistema de recepção de telecópia
existente nesse Vo Tribunal, parece-nos que não será difícil verificar
a hora ínsita no próprio instrumento de recepção, aliás como acontece
no sistema instalado no nosso escritório, conforme se vê de documento
junto com o nosso requerimento entrado em 5.12.94.

7. — A relevância desta questão centra-se no campo dos princípios
tão-somente, uma vez que, admitido ou rejeitado o requerimento em
causa, a acção por tal facto não sofrerá alteração.

8. — Mas bem podia tratar-se de acto com importância significativa
para os autos.

9. — Por outro lado, está em causa não só a credibilidade de um
advogado, mas a de uma classe que é merecedora de confiança.

10. — Atento o exposto, e nos termos do no 2, arto 111o, da LPTA,
(D. L. no 267/85, de 16.07), conjugado com o arto 9o do mesmo diploma,
se vem requerer a V. Exa se digne submeter o decidido à conferência.

A Fazenda Pública, notificada para o efeito, não respondeu a este
pedido da recorrente; e o Mo Po pronunciou-se no sentido de o des-
pacho reclamado não merecer censura, devendo ser mantido porque
a decisão de fls. 71 vo não fora impugnada, pelo que transitara em
julgado, tendo de ter-se por definitivamente assente no processo o
nele decidido.
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5. A reclamante alega a fls. 73 que o original do requerimento
de aclaração foi entregue em 8-7-94. Ora esse original, não datado,
está junto a fls. 65 e tem carimbo de entrada neste STA de 14-7-94.

De qualquer modo o que importa para o caso é a data da entrada
neste STA da telecópia desse original.

Ora sobre esse ponto o despacho do relator de 18-11-94 (fls. 71 vo)
assentou claramente, pelas razões aí expostas, em que a data dessa
entrada fora 8-7-94, quer fora excedido em um dia o prazo legal
e que a recorrente teria de pagar a multa prevista no no 6 do arto 145o

do CPC se queria evitar a rejeição, por extemporâneo, desse pedido
de aclaração.

Portanto a recorrente só podia escolher entre aceitar tal pronúncia
e decisão (e, nesse caso, ou pagar a multa ou deixar cair esse pedido)
e impugná-la perante a conferência para evitar que ela transitasse
em julgado.

Mas a recorrente, que, como se viu, não estava disposta a aceitar
a decisão, não escolheu esse único caminho, de reclamação para a
conferência, que então se lhe oferecia para conseguir a sua revogação.

É que não estávamos perante uma mera decisão do escrivão de
exigir a referida multa. Se assim fosse, e em caso de discordância,
o caminho correcto seria efectivamente o de arguir a correspondente
nulidade perante o relator. Mas perante uma decisão do relator, como
foi claramente o caso, a recorrente não teria senão de reclamar para
a conferência para evitar que ela transitasse em julgado.

Não o tendo feito, essa decisão consolidou-se como caso julgado.
Por isso, quando foi proferido em 12-12-94 o ora reclamado despacho
de fls. 79, já se tinha formado nos autos caso julgado sobre questão
da data da entrada em juízo do dito requerimento de aclaração no
sentido de que ocorrera em 8-7-94, que fora excedido em um dia
o prazo legal para a sua apresentação e que só se a recorrente pagasse
a multa prevista no no 6 do arto 145o do CPC podia evitar a rejeição,
por extemporâneo, desse pedido de aclaração.

Por isso o ora reclamado despacho de 12-12-94 não inovou nem
podia inovar nesse domínio: limitou-se a constatar a existência desse
caso julgado, a verificar que se esgotara, sem oblação, o prazo para
pagamento daquela multa e a extrair daí a inevitável consequência:
rejeição de tal pedido de esclarecimento e condenação da sua autora
nas custas do incidente.

Não estava à ora reclamante vedado reclamar deste despacho de
12-12-94 para a conferência. Todavia, obviamente, ele só seria aqui
revisível quanto à sua parte inovadora: ao sancionar a liquidação da
multa, isto é, ao julgar correcto o valor para ela fixado pela secretaria,
ao declarar esgotado, sem oblação, o prazo para o seu pagamento
e ao condenar a ora reclamante nas custas do incidente.

Todavia não é em relação a nenhuma destas pronúncias que o
despacho vem reclamado, do que para a conferência se reclamou
foi da decisão que julgou entrado em juízo em 8-7-94 e não em 7-7-94
o pedido de aclaração do Ac. de 22-6-94. Mas essa pronúncia foi
definitivamente proferida no despacho de 18-11-94, que transitou em
julgado, e não no despacho de que subiu a presente reclamação, a
qual, portanto, não pode ser atendida.

6. Pelo exposto acordam em conferência em desatender a recla-
mação e em condenar a reclamante nas respectivas custas, com taxa
de justiça de doze mil escudos.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — João José Coelho Dias. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo. Pedido de esclarecimento do conteúdo do acórdão.

Doutrina que dimana da decisão:

Não há lugar a esclarecimento quando o teor verbal do acórdão
é claro e o pedido de aclaração não apresenta casos de
obscuridade ou de ambiguidade.

Recurso n.o 18.008 em que é recorrente: José Rosa dos Santos Tomás
e mulher e recorrido Fazenda Pública; relator o Exmo Sr. Conso

Dr. Rodrigues Pardal.

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

José Rosa dos Santos Tomás e Maria José Gertrudes Costa Garcia
dos Santos Tomás vieram com o requerimento de fls. 44 requerer
que seja aclarado o acórdão de 12.10.94 nos termos seguintes:

”Isto porque,
A seguir ao item 2 é dito que: ”deve notar-se que a citação postal

é uma citação provisória».
Ora, com o devido respeito, e se os recorrentes tal desconhecem,

desde já se penitenciam, nem no CPC, nem no CPT existem ”citações
provisórias”.

No CPT o que se verifica existir são duas citações - uma para
a acção e outra para a penhora.

Neste sentido, pretendem ver esclarecido o alcance da citação pro-
visória, mais ainda são as consequências da aludida citação provisória.

- De seguida também algumas passagens que não entendem, como:
”Não se pode verificar a falta de citação...»
- ”Na citação por via postal não pode considerar-se (o não envio

considerar-se) o não envio da cópia do titulo executivo uma forma-
lidade essencial...»

- ”Porém, tal falta não constitui uma formalidade essencial mas
apenas uma nulidade...»

- A nulidade em causa só pode conhecer-se através de reclamação.».
A digna representante da Fazenda Pública entende que o pedido

de esclarecimento deve ser rejeitado por o pedido de aclaração cons-
tituir, na verdade, uma manifestação de discordância quanto ao teor
da decisão ou seja um recurso o qual só poderia ter sido interposto
para o Pleno da Secção com fundamento em oposição de acórdãos.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que não
deve ser atendida a reclamação, por quanto ao ponto 1, não se tratar
de um pedido de esclarecimento mas de uma manifestação de dis-
cordância, como bem salienta a Exma representante da Fazenda Pú-
blica, e, por outro lado, no acórdão reclamado ter-se entendido existir
uma citação provisória e a reclamante entenderem que tal tido de
citação não existe; depois, quanto ao ponto 2, os reclamantes não
esclarecem quais as dúvidas que lhes suscitam as frases que indicam,
sendo certo que é claro o que se diz nelas.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Os RR vieram pedir a aclaração do acórdão de 10.10.94.
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Os RR formulam o primeiro pedido de aclaração no que concerne
a citação provisória.

Deve referir-se que os RR perceberam perfeitamente o significado
da expressão. Só que não concordam com o seu emprego.

Não se está perante um pedido de aclaração mas sim em face
de uma discordância com o decidido.

Aliás o teor verbal do acórdão - no2 - é bem claro, quando faz
a distinção entre a citação postal e a citação pessoal (arts. 275 e
277, no2, do CPT), uma vez que efectuada a penhora tem de pro-
ceder-se à citação pessoal do executado, não obstante ter havido a
citação por via postal.

A função da citação postal consta do art. 273 do CPT.
2. Quanto ao segundo pedido não se vislumbra qual é a dúvida

dos RR uma vez que o texto do acórdão é claro.
Por outro lado, os RR limitaram-se a alinhar frases do acórdão

sem apresentarem as suas dúvidas ou o que não compreendiam do
texto.

Na verdade, tendo o texto do acórdão donde foram retiradas as
frases que os RR alinharam não se levanta qualquer obscuridade
ou ambiguidade (arts. 669, alínea a), 716 e 732 do CPC) nem estas
foram invocados.

3. Em seguimento do exposto o pedido de esclarecimento não pode
obter êxito.

Nestes termos, acordam em desatender o pedido de esclarecimento
do acórdão.

São devidas custas pelo incidente, fixando-se a taxa de justiça em
quinze (15.000$) mil escudos.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos
Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Cobrança coerciva de subsídio de
reintegração pago por autarquia local. Incompetência em
razão da matéria. Absolvição da instância, artos 22o, no 5,
da Lei no 1/87, de 6 de Janeiro, 9, no 2, do DL no 324/80,
de 25 de Agosto, 233o, no 1, B), e no 2, do Código de
Processo Tributário, e 62o, no 1, c) do ETAF. Arto 105o,
no 1, do Código de Processo Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A jurisdição fiscal é incompetente, em razão da matéria,
para conhecer da cobrança coerciva de subsídios de rein-
tegração pagos por autarquias locais;

II — O arto 62o do ETAF não prevê tal competência para
os tribunais tributários de 1a instância (após o CPT, deve
entender-se a referência a tribunais tributários como re-
portando-se à jurisdição tributária);
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III — A alínea c) deste artigo prevê que a estes tribunais possa
ser atribuída competência para a cobrança coerciva de
dívidas nos casos previstos na lei; contudo, não existe
lei alguma que preveja a competência desses tribunais
para a cobrança dos aludidos subsídios;

IV — O arto 22o, no 5, da Lei no 1/87, de 6 de Janeiro (Lei
das Finanças Locais), na redacção do DL no 470-B/88,
de 19 de Setembro, não confere à jurisdição fiscal com-
petência para a dita cobrança coerciva;

V — Também o arto 233o, nos 1, alínea b), e 2, do CPT não
prevêem tal competência;

VI — Tendo sido instaurada a execução fiscal, e tendo-se o
executado oposto a ela, é de absolvê-lo da instância, nos
termos do n.o 1 do arto 105o do Código de Processo
Civil.

Recurso no. 18.052, em que são recorrente Germano Lopes Cantinho
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Con-
selheiro Doutor José Jesus Costa.

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

I - Germano Lopes Cantinho, nos autos devidamente identificado,
interpôs o presente recurso de 22.10.1993, a fls 53 e verso, do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo que julgou impro-
cedente a oposição que o recorrente deduzira à execução fiscal ins-
taurada na Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira para cobrança
coerciva do subsídio de reintegração que o recorrente recebera, no
montante de 3 214 000$00, relativo ao ano de 1990.

O ora recorrente alegara na oposição que os tribunais tributários
são competentes para a cobrança coerciva de dívidas às autarquias
provenientes de impostos, derramas, taxas e encargos de mais-valias,
de harmonia com o disposto no arto 22o, no 5, da Lei no 1/87, de
6 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelo DL no 470-B/88,
de 19 de Dezembro, e não para a cobrança de subsídios de rein-
tegração, sendo certo que nem o Código de Processo Tributário nem
o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais lhes atribui tal
competência. Por isso, deve julgar-se procedente a oposição.

O senhor Juiz proferira primeiro despacho a declarar a caducidade
do direito de oposição, por extemporaneidade -cfr. fls. 40-. Desse
despacho interpôs recurso o ora recorrente, protestando alegar neste
STA. O senhor Juiz não admitiu o recurso, invocando o preceituado
no no 1 do arto 356o do Código de Processo Tributário, em virtude
de o recorrente não ter apresentado alegações, no prazo previsto
nesse preceito. O recorrente recorreu deste despacho, recurso que
o senhor Juiz não recebeu, com o argumento de que não cabe recurso
do despacho que não admite um recurso, mas sim reclamação, nos
termos do arto 688o do Código de Processo Civil.

O recorrente reclamou então, nos termos do disposto no citado
arto 688o, tendo o Exmo Presidente deste STA ordenado ao senhor
Juiz que admitisse o recurso, o que o senhor Juiz cumpriu, por des-
pacho de 9.6.93, a fls. 49.

Notificado, o recorrente veio a fls. 51 dizer que mantinha o antes
alegado, em seguida ao que o senhor Juiz, considerando que este
STA tem vindo recentemente a decidir que, mesmo nos casos a que
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se refere o n.o 1 do arto 356o do CPT, o interessado pode alegar
no tribunal ad quem e que, por outro lado, o prazo para a dedução
de oposição se conta nos termos do no 3 do arto 49o do CPT, e
por razões de economia processual, decidiu reparar os agravos e por
isso proferiu de seguida a sentença ora recorrida.

Na sentença, o senhor Juiz, depois de afirmar que a execução visa
a cobrança coerciva do subsídio de reintegração previsto no arto 31o

da Lei no 4/85, de 9 de Abril, e que a execução foi instaurada ao
abrigo do disposto no arto 9o do DL 324/80, de 25 de Agosto, considera
que, salvo as excepções a que se refere o arto 9o do DL no 154/91,
de 23 de Abril, as execuções fiscais não correm pelos tribunais tri-
butários, tal como sucede no presente caso, em que a execução corre
na Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. E acrescenta: “se
no arto 9o da petição inicial se levanta uma outra questão (aliás,
sem reflexo no modo como se conclui a oposição), responder-se-á
que a execução radica “de jure” no dito DL 324/80”. E acrescenta
ainda: “Não se pode, pois, pôr a questão deste tribunal ser competente
para cobrança da dívida exequenda”.

Com base em tais razões, a sentença julgou improcedente a
oposição.

O recorrente reitera o seu ponto de vista, salientando que a sentença
se apoiou implicitamente no no 2 do arto 9o do DL 314/80, diploma
que regula a reposição de importâncias indevidamente ou a mais
recebidas dos Cofres do Tesouro por quaisquer funcionários, agentes
ou credores do Estado, o qual por isso não abrange quaisquer fun-
cionários, agentes ou credores das autarquias locais. De qualquer
modo, subsiste a questão essencial da falta de competência dos tri-
bunais tributários para a cobrança coerciva, mediante processo de
execução fiscal, de subsídios de reintegração cujo reembolso a Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira exige ao recorrente, quantia
que recebeu ao abrigo do disposto no arto 31o da Lei no 4/85, de
9 de Abril, por ter desempenhado as funções do respectivo presidente
do respectivo executivo desde Janeiro de 1986 até Janeiro de 1990.
Tal quantia não está compreendida expressamente no elenco das dí-
vidas a cuja cobrança coerciva se aplica o processo de execução fiscal,
nos termos do no 5 do arto 22o da Lei no 1/87, em sintonia, de resto,
com o disposto na al. c) do no 1 do arto 62o do ETAF, aprovado
pelo DL no 129/84, de 27 de Abril.

Contra-alegou a Fazenda Pública, apoiando a decisão recorrida
e dizendo que a quantia exequenda constitui uma dívida a pessoa
colectiva de direito público (alínea a) do no 1 do arto 62o do ETAF),
e, por outro lado, que o conceito de “Estado” foi utilizado no arto 233o,
no 1, do CPT em sentido amplo, por forma a abranger as pessoas
colectivas do poder local, só assim se entendendo que na respectiva
alínea a), relativa a contribuições, impostos e taxas, não se refira
expressamente às que constituam receitas das autarquias locais.

O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
merece provimento, visto que a competência dos tribunais tributários
para a cobrança coerciva de dívidas às autarquias locais se reduz
aos casos enumerados no arto 22o, no 5, da Lei no 1/87, de 6 de
Janeiro, e que o arto 9o do DL no 324/80, de 25 de Agosto, se reporta
apenas a dívidas do Estado.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - 1 - A matéria de facto da sentença recorrida é a seguinte:
“1 - Contra o oponente corre no local referido uma execução fiscal

para cobrança coerciva de certa quantia que havia sido recebida pelo
oponente, e que foi decidido que ele deveria devolver;



9

1214

2 - Tal quantia refere-se a um subsídio de reintegração previsto
no arto 31o da Lei 4/85, de 9-4, e a execução foi instaurada ao abrigo
do disposto no no 2 do arto 9o do DL 324/80, de 25-8”.

Não especifica a parca matéria de facto da sentença de que entidade
recebeu o ora recorrente o subsídio de reintegração cuja cobrança
coerciva se pretende, o seu montante nem por via de que qualidade
foi ao recorrente atribuído o subsídio, mas deduz-se que a entidade
pagadora foi a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e o motivo
foi o exercício de funções de presidente da Câmara referida.

Por outro lado, afirma-se no relatório da sentença que a execução
fiscal corre termos na Câmara Municipal referida.

Foi decidido que o oponente devia restituir a quantia do subsídio
e instaurou-se execução fiscal.

Ora, decorre do exposto que a questão a decidir é a de saber
se a jurisdição tributária é a competente para a cobrança coerciva
de subsídios da reintegração recebidos das autarquias locais do abrigo
do arto 31o da Lei no 4/85, de 9 de Abril.

Vejamos.
III - 1 - Dispõe o no 1 do arto 31o da Lei no 4/85, de 9 de Abril,

o seguinte:
“1 - Aos titulares de cargos políticos que não tiverem completado

8 anos de exercício das funções referidas no no 1 do arto 24o é atribuído
um subsídio de reintegração, durante tantos meses quantos os se-
mestres em que tiverem exercido esses cargos, de montante igual
ao vencimento mensal do cargo à data da cessação de funções”.

A tal subsídio têm também direito os presidentes de câmaras mu-
nicipais e foi nessa base que o ora recorrente recebeu o subsídio
cuja cobrança coerciva visa a execução fiscal instaurada.

Ora, preceitua o arto 62o, no 1, alínea c) do ETAF que “Compete
aos tribunais tributários de 1a instância conhecer da cobrança coerciva
de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na lei,
bem como de custas e multas aplicadas pelos tribunais adminis-
trativos”.

Por sua vez, prescreve o no 5 do arto 22º da Lei no 1/87, de 6
de Janeiro (Lei das Finanças Locais), na redacção que lhe foi dada
pelo DL no 470-B/88, de 19 de Dezembro, o seguinte:

«Compete aos tribunais tributários de 1a instância a cobrança coer-
civa de dívidas às autarquias locais provenientes de impostos, der-
ramas, taxas e encargos de mais-valias, aplicando-se, com as neces-
sárias adaptações, os termos estabelecidos no Código de Processo
das Contribuições e Impostos”.

A referência feita neste arto 22o, no 5, após a entrada em vigor
do Código de Processo Tributário (CPT), deve agora entender-se
feita para este último diploma.

Ora, nenhum destes preceitos fornece cobertura à pretensão de
que a cobrança coerciva de subsídios de reintegração pagos por au-
tarquias locais ao abrigo do arto 31o da Lei n.o 4/85 seja feita através
da jurisdição fiscal. O arto 62o, no 1, alínea c), do ETAF não o prevê
directamente. E se é certo que o preceito admite a competência dos
tribunais tributários de 1a instância (após o CPT a competência passou
para as repartições de finanças -cfr. arto 43o, alínea g), e arto 237o,
no 1)-, com o regime transitório previsto no arto 9o do DL no 154/91,
de 23 de Abril, que aprovou o CPT) para a cobrança coerciva de
dívidas a pessoas de direito público nos casos previstos na lei, não
menos exacto é que o citado arto 22o, n.o 5, não abarca na sua previsão
a cobrança coerciva dos aludidos subsídios de reintegração.
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2 - Invoca a decisão recorrida o disposto no arto 9o do DL no 324/80,
de 25 de Agosto.

Este preceito reza nestes termos:
«No caso de o pagamento não ser efectuado no prazo referido

no no 3 do arto 8o, as guias serão convertidas em receita virtual para
cobrança coerciva, nos termos do artigo 28o e alínea b) do Código
de Processo Tributário».

O no 1 do arto 28o referido preceitua:
«As delegações de contabilidade pública ou os próprios serviços

quando dotados de autonomia administrativa remeterão as guias de
reposição, no prazo de oito dias a contar da data da sua passagem,
às repartições de finanças da área da residência habitual do devedor
ou da área do departamento em que o funcionário ou agente devedor
preste serviço».

E o no 3, a que se refere o no 2 do arto 9o, prevê o prazo de
15 dias para o pagamento das guias de reposição.

2.1 - Ora, também estes preceitos não conferem competência à
jurisdição fiscal (agora repartições de finanças, salvo o preceituado
nos nos 2 e 3 do arto 237o do CPT, com recurso para os tribunais
tributários -cfr. arto 356o do CPT-) para a cobrança coerciva de sub-
sídios de reintegração pagos pelas autarquias locais.

Na verdade, o DL no 324/80 refere-se exclusivamente à cobrança
coerciva de reposições devidas ao Estado, conforme facilmente se
extrai do relatório do diploma, ao aludir à “reposição de importância
indevidamente ou a mais recebidas dos cofres do Tesouro por quais-
quer funcionários, agentes ou credores do Estado”, e da leitura do
arto 1o, no 5, ao aludir aos cofres do Tesouro, dos nos 1 e 2 do
arto 3o, ao referirem-se ao director-geral da Contabilidade Pública
e à eventual autorização do Ministro das Finanças para o pagamento
em prestações diferentes das previstas no n.o 1, do arto 4o, no 1,
ao permitir que o Ministro das Finanças possa determinar a relevação
total ou parcial da reposição das quantias recebidas, e, ainda da leitura
do arto 6o, nos 3 e 4.

2.2 - Este DL no 324/80 foi entretanto revogado pelo DL no 155/92,
de 28 de Julho, diploma que estabelece o regime da administração
financeira do Estado e que passou a regular o regime de reposição
de dinheiros públicos.

Mas sucede que este novo diploma também não fornece apoio
ao entendimento de que a jurisdição tributária é a competente para
a cobrança coerciva de quantias a repor às autarquias locais (se o
fornecesse, seria de aplicação ao caso vertente, em face do disposto
no arto 8o, n.o 2, do ETAF, segundo o qual as modificações de direito
que atribuam a tribunais administrativos e fiscais competência de que
inicialmente carecessem são de aplicação imediata).

Na verdade, o referido diploma também diz respeito apenas à re-
posição de dinheiros públicos que devam entrar nos cofres do Estado,
como decorre com toda a clareza dos artos 36o e segs.

Nem se pense que o referido regime de cobrança coerciva se aplica
às autarquias locais por força do regime excepcional previsto nos
artos 43o e 44o deste DL n.o 155/92. É que este regime excepcional
contempla apenas os institutos públicos, que são órgãos da admi-
nistração indirecta ou autónoma do Estado.

3 — Nem se diga porventura que o no 1 do arto 3o do DL no 241/93,
de 8 de Julho, passou a conferir à jurisdição tributária competência
para a cobrança coerciva de quaisquer dívidas às autarquias.
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É certo que o preceito dispõe que “O processo de execução fiscal
passa a aplicar-se exclusivamente à cobrança coerciva das dívidas ao
Estado e a outras pessoas de direito público”.

Contudo, o escopo do DL no 241/93 foi o de restringir a utilização
do processo fiscal e não o de ampliar a competência dos tribunais
tributários, como se vê do relatório do diploma ao afirmar “... e li-
berta-se o processo de execução fiscal para a função para que foi
concebido, que é a cobrança coerciva das receitas do Estado e outras
de direito público no âmbito das relações administrativas e fiscais”,
escopo esse confirmado pelo uso da expressão “exclusivamente” no
no 1 do citado arto 3o.

Por outro lado, mesmo que fosse de entender que o arto 3, no 1,
citado confere competência aos tribunais tributários para a cobrança
coerciva de quantias a repor às autarquias locais, tal norma seria
organicamente inconstitucional, por violação do disposto no arto 168o,
n.o 1, alínea q), da Constituição, uma vez que o DL no 241/93 não
tem suporte em autorização legislativa ao Governo conferida pela
Assembleia da República.

Para além disto, o no 2 do arto 3o em apreço preceitua que “O
disposto no número anterior não se aplica aos processos pendentes
à data da entrada em vigor ao presente diploma”, pelo que está fora
de hipótese a sua aplicação ao caso sub judice.

4- Nem em contrário se diga, como o faz a Fazenda Pública e
bem assim o digno agente do Mo Po em 1a instância, que o processo
de execução fiscal e a competência da jurisdição fiscal têm apoio
no arto 233o, nos 1, alínea b), e 2, do CPT.

A alínea b) do no 1 do arto 233o citado dispõe o seguinte:
“1- O processo de execução fiscal abrange a cobrança coerciva

das seguintes dívidas ao Estado:
b) Reembolsos e reposições”.
Ora, divída a uma autarquia local seguramente que não é uma

dívida ao Estado.
O argumento da Fazenda Pública de que a palavra “Estado” está

utilizada no no 1 citado em sentido amplo, por forma a abranger
as pessoas públicas do poder local, pois só assim se entende que
a alínea a) não se refira expressamente às que constituam receitas
das autarquias locais, não colhe pois que o no 1 trata de certas dívidas
ao Estado e o no 2 do mesmo artigo amplia a aplicação do processo
de execução fiscal a “outras dívidas ao Estado” (com pressupostos
cuja legalidade aqui não cabe examinar), a “Outras dívidas equiparadas
por lei aos créditos do Estado” e a “Receitas parafiscais”. Ora, em
nenhuma destas hipóteses cabe a cobrança coerciva de subsídios de
reintegração pagos pelas autarquias locais.

Do exposto se conclui, sem necessidade de mais desenvolvimentos,
que a jurisdição fiscal é incompetente, em razão da matéria, para
a cobrança coerciva da dívida exequenda. Tal incompetência é ab-
soluta, de harmonia com o preceituado no arto 101o do Código de
Processo Civil.

Só que não se vê que tal incompetência seja fundamento de oposição
à execução, uma vez que não se enquadra em qualquer das hipóteses
previstas no arto 286o, n.o 1, do CPT.

O efeito dessa incompetência traduz-se na absolvição do executado
da instância, em face do preceituado no no 1 do arto 105o do Código
de Processo Civil, aplicável ex vi do arto 2o, alínea f), do CPT.
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Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, ab-
solvendo-se o executado e oponente da instância.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — José Jesus Costa (Relator) — Fran-
cisco Rodrigues Pardal — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Remição. Recurso para esta formação. Fi-
xação dos factos materiais da causa. Ónus da prova.

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 inscreve nos poderes de cognição da Secção do Con-
tencioso Tributário do STA nos processos inicialmente
julgados nos tribunais tributários de 1.a instância.

2 — A regra de repartição do ónus da prova, de que não
cumpriria ao remidor provar a data e a extensão do seu
conhecimento da venda, mas sim aos que alegarem ter
sido o direito exercido fora do prazo legal, só intervem
quando o tribunal conclua pela incerteza ou non liquet
acerca de matéria de facto relevante para a causa.

Recurso: 18 071. Recorrente: Carla Margarida Granadeiro Gigaloto
Figueira; Recorrido: Feliciano Manuel Gomes da Silva, esposa, Cai-
xa Geral de Depósitos e Fazenda Pública; Relator: Exmo. Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão do TT2.a Instância que, concedendo
provimento ao recurso interposto por Feliciano Manuel Gomes da
Silva e mulher Maria Clara Vitorino Carvalho Silva, revogou o des-
pacho judicial que lhe autorizara a remição de um prédio vendido
na execução fiscal movida a José Lopes Pego Figueira e mulher, veio
a remidora Carla Maria Granadeiro Gigaloto Figueira recorrer, con-
cluindo a sustentar que:

-quando exerceu o direito de remição desconhecia a data e local
da celebração da escritura a favor do comprador, se a mesma teria
sido ou não outorgada e o preço da venda em causa, pelo que, dado
esse desconhecimento, não pode considerar-se que tinha conhecimen-
to da venda, nos termos da última parte da al. b) do art. 913o do
CPCivil;

-tendo assim exercido tempestivamente o seu direito;
-depositara o preço da venda logo que teve conhecimento do mesmo

e lhe foram passadas as guias, sendo-lhe impossível fazê-lo em mo-
mento anterior, por desconhecimento do respectivo montante e o
processo ter estado parado sem culpa sua;
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-teria assim sido legalmente efectuado o dito depósito;
-teria procurado conhecer os elementos essenciais do negócio atra-

vés dos autos, sendo que o tempo decorrido entre o pedido de remição
e o depósito do preço se deveu ao tribunal-vacatura do juiz e ausência
do processo na secretaria;

-a alegação e prova da extemporaneidade do pedido de remição
competia à parte contrária e não foi feita;

-sem tal prova e porque a Rta habita a casa devia ser autorizada
a remição.

Teriam sido violados os arts. 913o/b do CPC e 343o/2 do CCivil.
Contra-alegaram os recorridos, sustentando a sem-razão da Rte

por não ter alegado a data em que conhecera a venda, não ter de-
positado o preço aquando da remição, não ter depositado encargos
e ter alegado no recurso somente matéria de facto de que este tribunal
não conhece.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não procede porque
a alegação da Rte assenta no facto do conhecimento da venda, que
não ficou estabelecido no acórdão recorrido quanto à data, e que
este tribunal não pode considerar, sendo que não foi alegada ofensa
de lei em matéria probatória, tendo o tribunal recorrido feito correcta
interpretação do art. 913/b) do CPC.

Vem comprovada a seguinte matéria de facto:
1o- Em 15.12.88, nos autos de execução 5353/88, em que é exequente

a Caixa Geral de Depósitos e executados José Lopes Pego Figueira
e esposa Rosa Maria Granadeiro Gegaloto Figueira, foi penhorado
“um prédio urbano de 2 pisos, para habitação e armazém, com a
área de 153,60 m2 coberta; inscrito na matriz predial urbana da fre-
guesia do Lavradio sob art. 3861, com rendimento colectável de
142 560$00, de que resulta o valor matricial de 2 138 400$00-vd. auto
de penhora de fls 27;

2o-Cuja penhora foi registada na Conservatória do Registo Predial
do Barreiro (ap.04/080289), vd. fls.96-;

3o-Após uma tentativa frustrada de venda judicial, por propostas
em carta fechada, de tal bem -vd. acta de fls 80-;

Em 2.3.90, foi ordenada a venda por negociação particular, pelo
valor base de 7 500 000$00 - vide despacho de fls. 81-;

4o - Em 22/03/90, o encarregado da venda veio aos autos informar
que «acabei por negociar com o Sr. Feleciano Manuel Gomes Silva,
. . .pelo preço de 9 300 000$00 - vide informação de fls. 84-;

5o - Na mesma data, o chefe de Repartição das Finanças do Barreiro
ordenou o processamento das respectivas guias para depósito do preço
na Caixa Geral de Depósitos e bem assim a liquidação da sisa devida
- vide despacho de fls. 84 -;

6o - Cujo preço veio a ser pago através dos depósitos obrigatórios
de fls. 85 e 86, nos montantes de 3100 e 6200 contos, respectivamente,
com as datas de 27/03/90 e 04/04/90, também respectivamente;

7o - Em 09/04/90, o comprador efectuou o pagamento da sisa res-
pectiva - vidé fls. 105 e 110 -;

8o - E na mesma data foi celebrada a escritura de compra e venda
do referido imóvel, - vide escritura de fls. 107 e segs., que aqui se
dá por inteiramente reproduzida - ;

9o - Prosseguiram os autos seus ulteriores termos, no Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Lisboa, - 3o Juízo -, tendo o M.o Juiz
ordenado o cumprimento do art.o 227o do CPCI;

Cujas citações foram feitas, - vide certidão de fls. 124-vo -;
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10o - Em 7/11/90 o chefe da Repartição de Finanças do Barreiro
remeteu àquele T.T. e juízo um requerimento para exercício do direito
de remição, apresentado em 6/11/90 por Carla Margarida Granadeiro
Gegaloto Figueira, filha dos executados;

Cujo requerimento constitui fls. 126 dos autos e aqui se dá por
inteiramente reproduzido, nomeadamente na parte em que alegou
desconhecer o preço pelo qual foi vendido o imóvel; bem como a
data e local da celebração da escritura - n.os 5 e 6 de fls. 126 vo-;

11o - Depois de ouvida a exequente, e só esta, que disse nada
opor à requerida remição, veio a requerente Carla Margarida, em
11/06/91, requerer a passagem das correspondentes guias para depósito
do preço, já que compulsando os autos constatou então que dos mes-
mos consta a escritura de compra e venda em causa com o respectivo
preço, - n.os 4 e 5 de fls. 134 - ;

12o - Pra em 13/11/91, a M.a Juíza ordenar a liquidação e passagem
de guias para depósito do preço do bem vendido, com vista à remição
do mesmo;

13o - Tendo a requerente atrás mencionada procedido ao depósito
do preço, - 9 300 000$00 -, em 22/11/91, vide guia de fls. 137 -;

14o - Em 17/03/92, a M.a Juíza autorizou a remissão (sic) do bem
vendido a favor de Carla Margarida Granadeiro Gegaloto Figueira,
procedendo-se à restituição do preço da compra do bem ao primitivo
arrematante (sic);

15o - De cujo despacho foram notificados os diversos interessados,
nomeadamente, o primitivo comprador;

16o - Que em 7/04/92, acompanhado da esposa, interpuseram re-
curso daquele despacho.

Vem controvertida a preclusão do direito de remição a que a Rte
se apresentou a exercer, que a lei regula, quanto ao que ao caso
concerne, na parte final da al. b) do art. 913o do CPCivil, aplicável
por força do art. 1o, § único, al. c) do CPCImpostos, vigente ao tempo.

Nos termos de tal preceito, a oportunidade para o exercício de
tal direito cessa passados dez dias contados da «data em que o remidor
teve conhecimento da venda efectuada por negociação particular”.

Para justificar a tempestividade do seu procedimento, a Rte, fun-
damentalmente, além de invocar a regra de decisão que remeteria
para os adquirentes do bem em causa o ónus de alegar e provar
a extemporaneidade do pedido de remição, alegou, mais uma vez,
que ainda no momento do pedido desconhecia a outorga da escritura
de compra e venda, a data e local da sua celebração e o preço con-
vencionado, sendo que, quanto a este último elemento essencial do
negócio, só dele conheceu no momento em que veio depositar o alu-
dido preço.

Todavia, no acórdão recorrido, depois de se afirmar que decorridos
sete meses sobre a data da escritura pública é que a requerente Carla
exerceu o seu direito de remição, alegando desconhecer o preço da
venda, bem como a data e local da celebração da escritura, adiantou-se
«que (tal) mal se compreende pelas razões adiante expostas».

E seguiu-se a afirmação de que a escritura pública (a fls. 107 e
ss dos autos) já nestes se encontrava “muito antes da apresentação
do requerimento» de remição, embora a requerente tivesse dito, em
11.6.91, no requerimento de passagem de guias para depósito do preço
que “compulsando os autos constatou então que dos mesmos consta
a escritura de compra e venda com o respectivo preço”.

E anotou-se que no requerimento de remição a remidora não fez
o depósito do preço, nem requereu guias para o efectuar, nem sequer
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requereu que o encarregado da venda fosse notificado para não en-
tregar os bens vendidos e que, a tê-lo feito, para indicar as pessoas
e respectivos preços por que a fizera.

Daí, concluindo-se que “é inadmissível o desconhecimento alegado
pela recorrida quando apresentou o requerimento de fls. 126, quer
quanto ao preço pelo qual fora vendido o imóvel, quer quanto à
data e local da escritura” . . .“já que constava dos autos, há muito
tempo, uma fotocópia da escritura de compra e venda do imóvel”
. . .“lavrada no Cartório Notarial do Barreiro, onde a recorrida se
poderia ter informado convenientemente”, que é cidade “onde factos
desta natureza são geralmente comentados e divulgados, mormente
aos filhos dos executados”.

Donde se conclui a extemporaneidade do pedido da recorrida.
Que, por sua vez, não alegara “facto relevante que permitisse ajuizar

da tempestividade do seu requerimento de fls. 126o, quando é certo
que na altura da apresentação do mesmo já constava dos autos es-
critura de compra e venda do imóvel em causa”.

Quer dizer que o tribunal produziu juízos de prova sobre a cir-
cunstância de tempo do conhecimento pela Rte do ajuste de venda,
sua data, local e preço ajustado, e conclui com a asserção probatória,
contradizente da versão fáctica alegada por ela, de que, em verdade,
o dito conhecimento antecedera o pedido de remição de mais de
dez dias.

Ora, este juízo sobre factos é, também, juízo de facto, assente em
presunções judiciais ou naturais, em regras de experiência geral ou
comum, de que ao tribunal era lícito socorrer-se como simples ele-
mentos de prova a apreciar livremente (art. 351o do CCivil), e sujeitos
a serem neutralizados por contraprova, o que o tribunal entendeu
não se verificar.

Agora, nas alegações, a Rte visa questionar essas fixações, pro-
curando demonstrar, até pelas vicissitudes do processo de execução,
que agiu e depositou o preço logo que teve conhecimento dos ele-
mentos do ajuste que necessário lhe era para poder actuar.

Assim como a instancia operou no âmbito da fixação da matéria
de facto, como vem de ser referido, também as invocações da Rte
se inscrevem nessa área, quando critica o juízo de probabilidade for-
mulado e a não ponderação de um dado (habitar a casa vendida).

Compreendem essas invocações, por isso, pretensos erros na apre-
ciação das provas e na fixação dos 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 CPCivil -cf. Ac. deste
tribunal de 1.2.94, rec. 16 772 e jurisprudência do STJ, de que é exem-
plo o de 11.4.85, em BMJ 346/215-.

Daí, que a pronúncia de facto da 2a instância seja de acatar por
este tribunal, que a não pode rever -art. 729o/2 do CPCivil.

No que respeita ao ónus da prova do conhecimento, que não com-
petiria ao remidor, mas sim aos que alegaram que o direito foi exercido
fora do prazo legal (cf. RLJ 99o/264), há que reconhecer que tribunal
recorrido não se lhe abriu a hipótese de aplicação dessa regra de
decisão, visto ter chegado à convicção segura sobre os pontos de
facto em jogo, que não é incerteza, ou non liquet, pressuposta na
dita regra.

Por isso, quanto ao ponto, não merece acolhimento a pretensão
da Rte.
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Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 40 %.

10 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo (Re-
lator) — João José Coelho Dias — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Embargos de terceiro. Prazo. Caducidade.
Conhecimento oficioso. Direitos indisponíveis. Data do co-
nhecimento da penhora. Ónus da prova. Arto 319o do Có-
digo de Processo Tributário. Artos 333o e 343o do Código
Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os embargos de terceiro podem ser deduzidos dentro de
vinte dias a contar da penhora ou do conhecimento da
data desta;

II — A data do conhecimento da penhora não constitui um
facto constitutivo do direito do embargante, pelo que a
este não cabe o ónus de alegar e de provar a data em
que tomou conhecimento da penhora;

III — A data do conhecimento da penhora constitui um facto
extintivo do direito do embargante, pelo que o ónus de
o alegar e provar compete ao embargado;

IV — No caso de embargos de terceiro contra penhora em pro-
cesso de execução fiscal, não estamos perante relação
jurídica indisponível, pelo que daí não decorre que o juiz
possa conhecer oficiosamente da caducidade;

V — Contudo, a caducidade é de conhecimento oficioso em
virtude de o prazo para a propositura dos embargos ser
um prazo processual, como decorre do disposto no no 4
do arto 144o do Código de Processo Civil;

VI — Mas isso não implica a inversão do ónus da alegação
e da prova desse conhecimento, em termos de tal ónus
passar a recair sobre o embargante;

VIII — O carácter oficioso do conhecimento da caducidade sig-
nifica apenas que o juiz pode declarar a caducidade do
direito à dedução dos embargos, mesmo sem alegação
do embargado, se o processo contiver elementos de facto
que lhe permitam tal concluir.

Recurso n.o 18 207. Recorrente: Arlindo Soares de Pinho, Lda.; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Jesus Costa.

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

I - Arlindo Soares de Pinho, Lda, nos autos devidamente identi-
ficada, interpôs o presente recurso da sentença de 29.7.1993, a fls. 89
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e segs., do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro, que absolveu
o Estado da instância nos autos de autos embargos de terceiro pela
ora recorrente deduzidos por apenso à execução fiscal no 655/91, em
que é executada a sociedade comercial Ferreira dos Santos, Lda.

A ora recorrente alegara, em resumo, que as viaturas penhoradas
na referida execução não são pertença da sociedade executada mas
sim dela própria, embargante, pois àquela as vendeu com reserva
de propriedade, até integral pagamento das quantias devidas pela
respectiva compra, sendo certo que a executada ainda lhe deve as
quantias de 935 788$00, relativa à viatura RH-36-66, 370 000$00, re-
lativa à viatura QC-45-02, e 935 788$00, relativa à viatura RH-36-66,
pelo que a penhora ofende a sua posse.

A sentença, depois de fixar os factos de interesse para a decisão
da causa que teve por provados, considerou que a penhora teve lugar
em 21.02.1992 e que a embargante só deduziu os embargos em
15-09-92, ou seja, para além do prazo de vinte dias estabelecidos
na lei, que tal prazo é um prazo de natureza processual e peremptório
e se conta a partir da penhora ou daquele em que o embargante
tece conhecimento desta, que a embargante não alegou que tivera
conhecimento da penhora depois de ela se realizar, e que por isso
a petição devia ter sido liminarmente indeferida. Contudo, e uma
vez que o não foi, a solução não pode deixar de ser absolvição da
instância.

A recorrente, inconformada, interpôs o presente recurso, produ-
zindo alegações que remata com as seguintes conclusões:

“7.1 A alegação de que os embargos foram deduzidos dentro do
prazo previsto no artigo 319o, no 2, do Código de Processo Civil não
constitui facto constitutivo do direito do embargante, mas excepção
de caducidade a alegar e provar pelo embargado;

7.2 Não obstante, tal alegação foi feita no no 10 da petição de
embargos;

7.3 Daí que o despacho recorrido tenha feito uma errada inter-
pretação do alcance do disposto na citada norma;

7.4 Acresce que, ainda que assim se não entendesse, o despacho
sempre teria violado o caso julgado formal por há muito ter transitado
o despacho que recebeu os embargos;

7.5 Por último, não estando, como não estão em causa, relações
indisponíveis a excepção da caducidade não poderia ser oficiosamente
conhecida;

7.6 Daí que, para além do artigo 319o, no 2 do Código de Processo
Civil, o despacho recorrido tenha também violado o disposto no ar-
tigo 672o do Código de Processo Civil e ainda no artigo 333o, no 1,
do Código Civil”. (De notar que o recorrente, por um lado, se refere
ao despacho recorrido querendo referir-se à sentença e, por outro,
nas conclusões 7.1 e 7.6 cita o Código de Processo Civil, mas quer
referir-se ao Código de Processo Tributário.)

Subiram os autos a este STA, onde deram entrada em 18.5.1994,
sem contra-alegações, tendo o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emi-
tido o parecer de que parece que o recurso não versa exclusivamente
matéria de direito pois que a recorrente alega que a petição de em-
bargos deu entrada dentro do prazo legal, mas que, a entender-se
que o recurso só versa questão de direito, então o recurso não merece
provimento, pois que o tribunal só está impedido de conhecer da
caducidade em matéria subtraída da disponibilidade das partes, o
que não ocorre no caso vertente, uma vez que os créditos do Estado
são indisponíveis.
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Ouvidas sobre o parecer do Mo Po, a Fazenda Pública veio dizer
que o recurso versa exclusivamente matéria de direito, o mesmo sus-
tentando a recorrente, salientando que não se limitou a suscitar a
questão do conhecimento oficioso da caducidade, mas ainda a de
a mesma constituir uma excepção processual a alegar e provar pelo
embargo.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - A sentença considerou provados os seguintes factos:
“a) - No dia 30.03.89, entre a ora embargante, como vendedora,

e a sociedade executada, “Isaías Ferreira dos Santos, Lda”, como
compradora, foram celebrados os contratos de compra e venda de
fls. 5 a 10;

b) - Pelo contrato dito em a), a ora embargante vendeu à sociedade
executada uma viatura de marca “Renault Trafic”, de matrícula
RH-36-66, uma viatura de marca “Renault Express”, de matrícula
QC-45-02, e uma viatura de marca “Renault Trafic”, de matrícula
RH-36-66 - cfr, fls. 5 a 10;

c) - A venda dita em a) e b) foi efectuada com reserva de pro-
priedade a favor da ora embargante até integral pagamento do pre-
ço - cfr. fls. 5 a 10;

d) - O preço de qualquer das viaturas ditas em b) não se acha
ainda integralmente pago - cfr. documentos de fls. 33 a 73 e depoi-
mentos de fls. 75 e 84;

e) No dia 21.02.92 as viaturas ditas em b) foram penhoradas em
processo de execução fiscal em que é executada a sociedade com-
pradora dita em a) - cfr. auto de penhora a fls. 19 e 20;

f) - Às viaturas foi atribuído o valor de 1 000 000$00, 900 000$00
e 1 000 000$00, respectivamente - cfr. auto de penhora de fls. 19 e
20;

g) - No dia 15.09.92 a embargante fez representar a petição de
embargos de terceiro relatada em 1.1 - cfr. carimbo de entrada a fls. 2;

h) - A embargante não alega conhecimento da penhora em data
posterior àquela consignada em e)”.

De notar que há lapso manifesto na sentença ao identificar as
viaturas, pois que na alínea b) da matéria de facto a viatura RH-36-66
está repetida, sendo certo que dos documentos de fls. 5 a 10, para
que essa alínea b) remete, se vê que as viaturas têm as seguintes
matrículas: RH-36-61, QC-45-02 e RH-36-66.

2 - Face ao exposto, as questões a decidir são as seguintes:
- a de saber se a embargante, na petição inicial, alegou que teve

conhecimento da penhora dentro dos vinte dias previstos na lei para
a dedução de embargos.

- a de saber se constitui facto constitutivo ao direito da embargante
a alegação de que teve conhecimento da penhora depois de esta se
efectuar e em que data se verificou conhecimento, ou se, pelo con-
trário, tal facto é extintivo do direito da embargante, a alegar e provar
pela embargada, como excepção da caducidade;

- a de saber se a caducidade é de conhecimento oficioso pelo
tribunal;

3 - Entretanto, cumpre previamente conhecer da questão suscitada
pelo Ex.mo Magistrado do Mo Po de que o recurso não versa ex-
clusivamente matéria de direito, em virtude de a sentença recorrida
considerar que a recorrente não alegou que teve conhecimento da
penhora em data posterior àquela em que se verificou e a recorrente
alegar que os embargos foram deduzidos dentro do prazo.
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É que, se for de considerar que existe litígio em matéria de facto,
o tribunal hierarquicamente competente para conhecer do recurso
é o Tribunal Tributário de 2a Instância e não este STA, de harmonia
com preceituado nas disposições conjugadas dos artigos 32o, no 1,
alínea b), e 41o, no 1, alínea a), ambos do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, aprovado pelo DL no 129/84, de 27 de Abril.

4 - Vejamos esta questão prévia.
É de dizer que o Ex.mo Magistrado do Mo Po não tem razão.
Há de facto uma discrepância entre o decidido e a posição da

recorrente. Mas a divergência não se centra em saber se é verdade
que a embargante teve conhecimento da penhora em data posterior
e em que data tal conhecimento sobreveio, mas antes em saber se
a embargante alegou, na petição de embargos, que teve conhecimento
da penhora em data posterior.

Ora, esta é questão que o tribunal pode apreciar e decidir pela
simples análise da petição inicial, sem necessidade de produção de
quaisquer provas.

Assim, de concluir é que o recurso não versa matéria de facto,
pelo que o tribunal competente para conhecer do recurso é este STA.

III - Vejamos então o fundo do recurso.
1 - E comecemos pela questão de saber se a embargante e ora

recorrente alegou na petição inicial de embargos que teve conhe-
cimento da penhora depois de esta se realizar.

Ora, não assiste razão à recorrente.
Com efeito, o artigo 10o da petição de embargos é do seguinte

teor:
“Atento o disposto no artigo 144o no 4 do Código de Processo

Civil, aplicável “ex vi” o estatuído na alínea f) do artigo 2o do Código
de Processo Tributário, os presentes embargos estão a ser tempes-
tivamente deduzidos - ver Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão,
in Código do Processo Tributário Anotado 631”.

Desta transição extrai-se com meridiana clareza que a embargante
se limitou a afirmar que os embargos foram deduzidos dentro do
prazo legal e que tal afirmação se traduz numa mera alegação de
direito e não contém a alegação, mesmo que implícita, da data em
que a embargante tomou conhecimento da penhora.

Cita-se o disposto no no 4 do arto 144o do Código de Processo
Civil.

Ora, este artigo dispõe sobre a natureza do prazo judicial, esta-
belecendo que ele é contínuo e se suspende durante as férias judiciais,
sábados, domingos e dias feriados. O no 4 do mesmo artigo prescreve,
porém, que o disposto no artigo não se aplica aos prazos de propositura
de acções, com excepção dos embargos de terceiro, nem aos prazos
de interposição dos recursos extraordinários. Assim, a invocação do
no 4 do arto 144o do C. P. Civil tem apenas o alcance de significar
que o disposto no artigo se aplica aos prazos de propositura de em-
bargos. Mas daí não decorre que a embargante haja alegado a data
em que tomou conhecimento da penhora.

De concluir é, pois, como na sentença recorrida, que a embargante
não alegou em que data teve conhecimento da penhora.

Improcede, assim, este primeiro fundamento do recurso.
2 - Vejamos agora a questão de saber se a alegação do conhecimento

da data da penhora é facto constitutivo do direito da embargante
ou facto extintivo desse direito.

Da resposta a esta pergunta depende a solução da questão de saber
a quem cabe o ónus da prova da data do conhecimento da penhora.
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Se for de concluir que tal facto é constitutivo do direito da embargante,
o ónus da prova compete-lhe. Se for de concluir que tal facto é extintivo
do direito desta, então o ónus da prova cabe à embargada - cfr.
arto 342o, nos 1 e 2, do Código Civil.

Ora, sobre o problema, há que ter em consideração o disposto
no arto 343o do Código Civil, artigo que dispõe sobre o ónus da
prova em casos especiais, e cujos números 1 e 2 rezam nos seguintes
termos:

“1. Nas acções de simples apreciação ou declaração negativa, com-
pete ao réu a prova dos factos constitutivos do direito que se arroga.

2. Nas acções que devam ser propostas dentro de certo prazo a
contar da data em que o autor teve conhecimento de determinado
facto, cabe ao réu a prova de o prazo ter já decorrido, salvo se outra
for a solução especialmente consignada na lei”.

E sucede que neste número 2 do arto 343o do Código Civil se
enquadra precisamente a hipótese sub judice. Na verdade, os em-
bargos de terceiro cabem dentro do círculo de acções a propor. E,
conforme se vê do no 2 do arto 319o do Código de Processo Tributário,
o prazo para a propositura dos embargos de terceiro é de vinte dias,
prazo esse que se conta da penhora ou da data em que o embargante
teve conhecimento dela.

Por outro lado, a solução do no 2 do arto 343o do Código Civil
é aplicável sempre que lei especial não disponha em contrário. Ora,
no Código de Processo Tributário não existe qualquer norma em
sentido contrário.

Daqui resulta que o ónus da prova da data em que o embargante
teve conhecimento da penhora cabe ao embargado.

Neste sentido, vide Alfredo de Sousa e Silva Paixão, in Código
de Processo Tributário Comentado e Anotado, 2a edição, págs. 666
e 667, notas nos 64 a 69, Jacinto Rodrigues Bastos, in Notas ao Código
de Processo Civil, Vol IV, págs. 288 e 289, e Anselmo de Castro,
in Acção Executiva Singular, Comum e Especial, pág. 356.

Não tendo a embargante o ónus da alegação e prova da data em
que tomou conhecimento da penhora, e competindo tal ónus à em-
bargada, não pode concluir-se que os embargos foram deduzidos fora
de prazo. Isto pelo menos em princípio (veremos adiante em que
termos esta conclusão pode sofrer desvio).

3 - Contra isto não colhe dizer-se que uma coisa é o ónus da prova
e outra é o ónus da alegação.

Na verdade, embora o ónus da prova não se confunda com o ónus
da alegação e este possa não caber a quem tem o ónus, por via
de regra verifica-se a coincidência entre ambos: quem tem o ónus
da prova de um facto tem o ónus da respectiva alegação. Cfr. Vaz
Serra, Provas, Lisboa 1962, pág. 56, Manuel de Andrade, Noções
Elementares de Processo Civil, Coimbra Editora, 1963, pág. 183, An-
tunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo
Civil, pág. 433. Daí que essa coincidência só não se verifique quando
tal resultar da lei.

E por isso é que, ao contrário do que parecem sustentar Alfredo
de Sousa e Silva Paixão, local citado, pág. 666, nota, 64, não poderá
dizer-se que o ónus da prova da data em que o embargante tomou
conhecimento da penhora caiba ao embargado mas desde que o em-
bargante tenha alegado que teve conhecimento posterior da penhora.

4 - Por outro lado, não altera os dados da questão a circunstância
de as soluções referidas quanto ao problema do ónus da alegação
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e da prova pressuporem a vigência do princípio do dispositivo - Cfr.
Manuel de Andrade, local citado, pág. 183 - conjugadamente com
o alegado facto de aqui estarmos perante relações jurídicas indis-
poníveis, em virtude de o crédito de imposto constituir uma relação
indisponível e irrenunciável, donde resultaria o carácter oficioso do
conhecimento da caducidade.

4.1 - Desde logo, não pode dizer-se que no caso dos embargos de
terceiro em execução fiscal se esteja no domínio de relações jurídicas
indisponíveis. O que é indisponível é o crédito de imposto. Ora, nos
embargos o que está em causa não é o crédito de imposto mas a
reacção contra a penhora de bens que alegadamente ofende a posse
da embargante.

Não se vê, pois, que o carácter indisponível do crédito tributário
conduza a que deva entender-se que a caducidade do direito à dedução
de embargos seja de conhecimento oficioso.

4.2 - Contudo, a caducidade é de conhecimento oficioso por outra
razão.

Na verdade, o prazo para a dedução de embargos é um prazo
processual, como resulta do disposto no arto 144o, no 4, do Código
de Processo Civil. Ora, é sabido que o juiz tem o dever de controlar
a observância dos prazos processuais.

4.3 - Mas daí não resulta que, não tendo a embargante alegado
a data em que teve conhecimento da penhora, se deva concluir pela
extemporaneidade dos embargos.

Na verdade, o que significa o carácter oficioso do conhecimento
da caducidade? Significa que se altera o ónus da prova, em termos
de passar a competir à embargante o encargo de alegar e provar
a data em que teve conhecimento da penhora, sob pena de ter que
se decidir que os embargos foram deduzidos fora de prazo - no caso,
que se está a configurar, de os embargos terem sido apresentados
para além de vinte dias sobre a data da penhora, como ocorre no
caso vertente-?

A resposta a esta interrogação é seguramente negativa.
Com efeito, o carácter oficioso do conhecimento da caducidade

nada tem a ver com o ónus da prova e não implica inversão do
ónus da alegação e do ónus da prova.

O carácter oficioso do conhecimento da caducidade quer apenas
dizer que o tribunal pode conhecer da caducidade se dispuser dos
elementos de facto que lhe permitam concluir que os embargos foram
deduzidos para além do prazo. Por outras palavras: o tribunal deve
declarar oficiosamente a caducidade do direito aos embargos - isto
é, mesmo sem que o embargado, neste caso a Fazenda Pública, a
tenha invocado - se o processo contiver elementos de facto que lhe
permitam concluir que entre a data em que a embargante teve co-
nhecimento da penhora e a data da dedução dos embargos decorreram
mais de vinte dias.

Mas isso não significa que o ónus da prova se inverta, em termos
de passar a recair sobre a embargante o ónus de alegar e o de provar
a data em que tomou conhecimento da data da penhora. Significa
apenas que sobre a Fazenda Pública não recai o ónus da alegação
daquele e que o tribunal deve declarar oficiosamente a caducidade
se o processo contiver os elementos de facto necessários para tal
constatação. Se o processo não contiver elementos que o permitam
concluir - verificando-se, pois, num non liquet no que respeita à data
em que a embargante teve conhecimento da penhora -, perde a parte
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sobre que recai o ónus da respectiva prova. Ou seja, perde a Fazenda
Pública pois ela recai o ónus da prova de que os embargos foram
deduzidos para além do prazo de vinte dias a contar do conhecimento
da penhora por parte da embargante.

5 - Ora, contém o processo elementos suficientes que permitam
concluir que os embargos foram deduzidos para além do prazo de
vinte dias a contar da data em que a embargante teve conhecimento
da penhora?

A resposta a tal interrogação é também negativa. Não existe na
verdade qualquer elemento que permita concluir pela extemporanei-
dade dos embargos.

E mais: da informação de fls. 18 dos autos consta que em 21.2.1992
foi feita a penhora e que, quando se procedia ao registo desta, ve-
rificou-se que havia uma reserva de propriedade das viaturas a favor
da embargante, o que motivou que esta fosse notificada da penhora
em 20.7.1992.

Daí que seja até de presumir que os embargos foram deduzidos
dentro do prazo, uma vez que este não corre nas férias judiciais,
de harmonia com o preceituado no no 3 do arto 144o do Código
de Processo Civil, aplicável aos embargos por força, como acima se
disse, do no 4 do mesmo artigo.

Pelo exposto, o recurso merece provimento.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogando-se a decisão recorrida, a qual deve ser substituída por outra
que não absolva da instância o Estado por extemporaneidade dos
embargos.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — José Jesus Costa — Francisco Ro-
drigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio 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 arts.o 32o, 1, b), e 41o, 1, a),
do ETAF.

Recurso n.o 18.212, em que são recorrente Gracindo Mendes Correia
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exm.o Cons.o
Dr. Coelho Dias.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. Gracindo Mendes Correia, inconformado com a sentença de
fls. 191, proferida em 14.Out.93, na qual se julgou improcedente a
impugnação que deduzira contra a liquidação de IVA, juros com-
pensatórios e agravamento, nos montantes de, respectivamente,
1.416.255$00, 856.774$00 e 50.000$00, dessa decisão veio recorrer para
este STA, concluindo, na alegação do recurso, além do mais, o
seguinte:

”a) Nos autos nada revela a existência de um volume de negócios
omitido à contabilidade do S.P. no ano de 1986, para além do declarado
em devido tempo;

d) Não tendo o órgão decidente especificado na sua Acta n.o 53/91
as razões de opção pelos valores considerados, fica-se sem saber o
iter valorativo conferido aos elementos das informações de fiscalização
tributária [...];

p) Entre documentos anexos ao processo, não existe nenhum ele-
mento de prova documental concludente em como houve por parte
do contribuinte sonegação à sua escrita de qualquer compra ou venda
naquele ano.

r) Constatando-se que os factos aduzidos pela dita Comissão para
motivar a sua decisão não correspondem à realidade, há erro de facto
quando os pressupostos em que se firmou a deliberação. Tal erro,
integrando o vício de violação de, invalida o acto impugnado;

s) A inexistência de uma informação autónoma dos Serviços de
Fiscalização Tributária prevista no n.o 3 do art.o 82o do CIVA, constitui
”per se” preterição de formalidade legal que torna o acto praticado
anulável [...];

u) Verifica-se dos autos que o imposto em causa não foi fixado
com sede na informação de fiscalização prevista no n.o 3 do art.o
82o do CIVA, mas, sim com base no relatório de 27.11.87, elaborado
com vista à colecta da recorrente em contribuição industrial dos anos
de 1982 a 1986 pelo sistema do grupo ”B”;

y) Não tendo ”in casu” aquele órgão sido constituído legalmente,
por falta de nomeação do delegado do contribuinte, deve ser con-
siderado [...]”.

1.1. Contra-alegou a F.a P.a recorrida, pugnando pela manutenção
do decidido.

1.2. O Exm.o Magistrado do M.o P.o, no seu parecer, suscitou a
questão da incompetência, em razão da hierarquia, deste STA, para
conhecer do recurso, uma vez que o recorrente nas alegações e res-
pectivas conclusões afirma factos não dados como provados na sen-
tença recorrida, tais como os constantes das conclusões das alíneas
a), p), r), s), u) e y), supra transcritas, pelo que o recurso não se
fundamenta. exclusivamente, em matéria de direito, o que determina
a referida incompetência deste Tribunal.

1.3. Ouvido o recorrente sobre tal questão prévia, veio sustentar
que o recurso tem por fundamento, exclusivamente, matéria de direito.

2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2.1. Começando, como se impõe - art.o 3o da LPTA - pela análise

da excepcionada incompetência deste Tribunal.
2.2. Na sentença recorrida apenas se deu como provado o seguinte:
”-O imposto referenciado de 1.416.255$00 foi apurado em virtude

da fixação levada a efeito pela Comissão Distrital de Revisão, a que
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se refere o art.o 68o do CIRS, que fixou em relação ao exercício
de 1986 a matéria colectável em IVA de 109.463.000$00;

-Contra a apurada pelo contribuinte de 106.611.396$00 do que re-
sultou uma diferença de base tributável de 8.851.604$00;

-A base tributável de 109.463.000$00 resultou da aplicação da mar-
gem média de 30% sobre o valor das compras, quando as margens
médias normais para a actividade desenvolvida rondarão os 50% sobre
o custo e 33,5% sobre as vendas, na impossibilidade de ser calculada
com base no custo nas existências vendidas”.

Ora, do confronto entre a factualidade assente na decisão e o afir-
mado pelo recorrente nas transcritas conclusões do recurso ressalta,
sem dúvida, que este não aceita o quadro factual firmado na sentença,
quer contrapondo-lhe diversa realidade, quer invocando erros no jul-
gamento de facto, nomeadamente na apreciação da prova documental,
quer finalmente, aduzindo novos factos para além dos constantes do
probatório - cfr. conclusões das alíneas d), p), s), u) e y), especialmente.

Assim, e ainda porque, conforme se tem entendido, a competência
deste Tribunal, no caso, é determinada em função de o fundamento
do recurso respeitar, ou não, exclusivamente, a matéria de direito,
não importando averiguar qual a intenção do recorrente ao introduzir
questões de facto nas conclusões, nos sobreditos termos, nem a re-
levância dessa matéria, procede, sem dúvida, a excepcionada incom-
petência, 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 32, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superiores,
que é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância - art.o 41o,
1, a), daquele diploma, e 167o do C.P.T..

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, pois, 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 pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 15.000$00 e 40 %.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal per saltum. Matéria de facto. Tri-
bunal hierarquicamente competente.
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Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de despacho que rejeitou liminarmente, por
interposta fora de prazo, a oposição deduzida pelos exe-
cutados a uma execução fiscal, subido ao STA per saltum,
os recorrentes alegam que, após a sua citação para os termos
da execução, a Caixa Geral de Depósitos exequente efectuou
“outras liquidações”, em termos de a quantia exequenda
ser maior do que aquela para que foram citados, de concluir
é que o recurso não ver exclusivamente matéria de direito,
pelo que o tribunal hierarquicamente competente é o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 18 247. Recorrido: José Carlos Nunes Dias e mulher;
Recorrida: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Jesus Costa.

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

I — José Carlos Nunes Dias e mulher Maria de Lurdes Correia
Bernardes Dias, nos autos devidamente identificados, interpuseram
o presente recurso do despacho de 19.3.1993 — a fls. 24 e verso —
do senhor Juiz do 8o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, que indeferiu liminarmente, por extemporaneidade, a opo-
sição que aqueles haviam deduzido à execução fiscal contra eles ins-
taurada e a correr termos no 1o Juízo do Tribunal Tributário de
1.a Instância de Lisboa para cobrança coerciva da quantia de
4 781 591$00, em débito à Caixa Geral de Depósitos, por incumpri-
mento de mútuo.

O despacho recorrido considerou que os ora recorrente haviam
sido citados pessoalmente para os termos da execução em 17.3.1986
e que a oposição só foi deduzida em 22.11.1991, pelo que foi
extemporânea.

Os recorrentes sustentam que não ocorre a dita extemporaneidade
e rematam as suas alegações com as seguintes conclusões, tex-
tualmente:

“1 — Os recorrentes embora citados para a execução, não lhes fo-
ram apresentados com a criação, todos os elementos capazes de po-
derem demonstrar a ilegalidade da mesma;

2 — Verifica-se pelos autos que a Caixa Geral de Depósitos veio
aos autos, apresentar documentos de liquidação dos quais os recor-
rentes não tiveram conhecimento;

3 — Aliás, pelo douto despacho sub judice não se demonstra que
não tenham existido alterações que justifiquem a presente oposição;

4 — Os recorrentes têm direito não só de se opor à ilegalidade
da execução inicial, mas também de todas as violações posteriores
ou até anteriores de que só tenham tido conhecimento após a citação;

5 — Os recorrentes estavam convencidos de que, em virtude do
apartamento ter sido adjudicado à Caixa por 3 000 000$00 e o em-
préstimo inicial ter sido apenas de 1 530 000$00, se tivesse compensado
a dívida na sua totalidade;

6 — Mas, após terem sido notificados da penhora dos seus ven-
cimentos, é que ficaram a saber que dos mesmos lhes passava a ser
descontada uma quantia para pagamento de 4 781 591$00;
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7 — Ou seja, naquela data o preço da cada elevava-se ao montante
de Esc. 7 781 591$00, o que se tornava um absurdo, em virtude de
o empréstimo ser apenas de 1 530 000$00;

8 — Os recorrentes apresentaram a sua oposição nos dez dias se-
guintes à notificação da penhora, quando ficaram a saber das ile-
galidades que arguiram;

9 — Logo, o despacho sub judice fez incorrecta interpretação dos
comandos legais aplicáveis, e como tal, violou o arto 175o do C.P.C.I.,
assim como o arto 285o do C.P.T.“.

Contra-alegou a Caixa Geral de Depósitos, pugnando pela cor-
recção do decidido.

Os autos deram entrada neste STA em 1.6.1994, tendo o Exmo Ma-
gistrado do Mo Po emitido o parecer de que o recurso não merece
provimento pois que o despacho recorrido deu como provado que
os recorrentes foram citados para a execução em 17.3.1986 e que
a oposição só foi deduzida em 22.11.1991, pelo que o foi fora de
prazo.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
Flui do exposto que a única questão a decidir é a de saber se

a oposição foi ou não deduzida em tempo.
Na verdade, está assente que os recorrentes foram citados para

os termos da execução em 17.3.1986 e que só deduziram oposição
em 22.11.1991. Vejamos, pois.

III — 1 — Dispõe o arto 285o, no 1, do Código de Processo Tri-
butário, diploma em vigor à acção da oposição, que esta “... pode
ser deduzida no prazo de 20 dias a contar:

a) Da citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira penhora:
b) Da data em que tiver ocorrido o facto superveniente ou do

seu conhecimento pelo executado”.
O mesmo preceituava, de resto, o arto 175o do Código de Processo

das Contribuições e Impostos, em vigor à data da citação dos ora
recorrentes.

Da alínea a) transcrita parece poder concluir-se que na verdade
a oposição foi deduzida fora de prazo.

2 — Só que os recorrentes alegam factos que não constam da de-
cisão recorrida.

Com efeito, os recorrentes alegam, em resumo, que, depois de
terem sido citados para os termos da execução, a Caixa Geral de
Depósitos efectuou outras liquidações. Assim, os recorrentes estavam
convencidos, aquando das citações, que a dívida inicial de 1 530 000$00
ficara compensada pelo montante de 3 000 000$00, montante pelo
qual o apartamento foi adjudicado à Caixa, e que só depois da penhora
dos seus vencimentos é que ficaram a saber que afinal a dívida exe-
quenda montava a 7 771 591$00. Por outro lado, alegam que dedu-
ziram a oposição nos dez dias seguintes à penhora.

Vale isto por dizer que existe litígio quanto aos factos a atender
na decisão.

Ora, este STA não pode conhecer de matéria de facto, em face
do disposto no arto 21o, no 4, do ETAF, aprovado pelo DL no 129/84,
de 27 de Abril.

Sendo assim, o recurso não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito pelo que, e de harmonia com as disposições con-
jugadas dos artos 32o, no 1, al. b), e 41o, no 1, a), ambos do ETAF,
o tribunal competente para conhecer do recurso é o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e não este STA.
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Nestes termos, e tendo ainda presente o no 3 do arto 47o do CPT,
acorda-se em declarar este 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, 10 de Maio de 1995. — José Jesus Costa — Francisco Ro-
drigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso de decisão jurisdicional. Matéria de facto fixada pelas
instâncias. Poderes de cognição do STA. Comissão distrital
de revisão. Falta de fundamentação da deliberação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do art 21o no 4 do ETAF, o STA só conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados
pelos Tribunais Tributários de 1a instância pelo que não
controla a exactidão da decisão de facto ou decisão da
questão de facto, só controla a decisão de direito, só
revoga por erro de direito.

II — Se na matéria de facto fixada pelas instâncias se fixou
a existência de apenas uma acta de deliberação da Co-
missão Distrital de revisão, é irrelevante para a decisão
de direito alegar, em sede de recurso para o STA, a exis-
tência de duas actas com conteúdos diferentes, pois de
tal matéria não pode conhecer-se.

III — A deliberação da Comissão de revisão deve, nos termos
do parágrafo 3o do art. 76o do CCIndustrial, ser fun-
damentada, ainda que por remissão, devendo tal fun-
damentação constar da respectiva acta.

IV — Se na fundamentação, por remissão, a deliberação da
Comissão diverge do conteúdo da informação para a
qual se remete a motivação da sua deliberação, deve,
em tal caso de divergência, explicitar-se as razões por
que assim se decidiu e não noutro sentido.

V — Na situação referida no número anterior tal deliberação
deve anular-se por insuficiência de fundamentação que
equivale à falta de fundamentação.

Recurso no 18 277. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: J. Gomes
Fernandes — Gabinete de Arquitectura, Urbanismo e Planeamento
Lda; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

J. Gomes Fernandes — Gabinete de Arquitectura, Urbanismo e
Planeamento, Lda. com sede na Rua de Faria Guimarães
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no 200-3o Esq-Porto, impugnou perante o Tribunal Tributário de
1a instância desta cidade, com fundamento em preterição de forma-
lidades legais, a deliberação da Comissão Distrital de Revisão que
lhe fixou o lucro tributável em 1.446.000$00 para efeitos de contri-
buição industrial grupo-B relativo ao exercício de 1982.

Por sentença de 9/5/91, o M.mo Juiz daquele Tribunal (1o Juízo)
julgou procedente a impugnação sob a consideração de que a falta
de fundamentação nos termos dos parágrafo 3o do art. 76o do Código
de Contribuição Industrial constitui preterição de formalidades legais
e ainda porque a impugnante “não teve conhecimento na altura pró-
pria do conteúdo da informação de fls. 11 a 14, nem a notificação
da deliberação da Comissão de Revisão incluiu o teor da informação
de fls. 8 e 20” “ao ponto de ter que pedir certidão a que respeitam
as peças de fls. 5 e 14 o que, segundo o entendimento expresso na
mesma sentença, equivale a falta de fundamentação integrador do
vício de forma”.

O Representante da Fazenda Pública junto daquele Tribunal in-
conformado com esta decisão interpôs recurso para este Supremo
Tribunal Administrativo (STA).

Por Acórdão de 20/11/91 este Supremo Tribunal concedeu pro-
vimento ao recurso sob o entendimento de que a notificação do acto
administrativo constitui um acto complementar que assegura a plena
eficácia do acto comunicado.

Se for ilegal por não obedecer aos requisitos da lei, tal ilegalidade
não envolve a ilegalidade do acto administrativo mas somente a ine-
ficácia deste.

Não é, pois, por a fundamentação não constar da notificação do
acto que este, só por isso, deixa de estar fundamentado.

O modo eventualmente deficiente de se fazer a notificação não
gera vício de forma do acto notificando, apenas podendo tornar ir-
regular a própria notificação.

Por tudo isto, concedendo-se provimento ao recurso e revogando
a sentença recorrida, ordenou-se que o Tribunal “a quo” apreciasse
a alegada falta de fundamentação por insuficiência e contradição desta,
“a nível dos proveitos e do lucro tributável”.

Em consequência, por sentença do Tribunal de 1a instância, con-
siderando que não se vislumbra falta de fundamentação alguma, jul-
gou-se improcedente a impugnação.

Desta decisão recorreu a impugnante para o Tribunal Tributário
de 2a instância onde o Ex.mo Magistrado do Ministério Público ali
em sentença opinou pela procedência do recurso.

Por Acórdão de 18/5/93, no entendimento de que a deliberação
impugnada peca por “insuficiente fundamentação equivalente à falta
de fundamentação, determinante de vício de forma (preterição de
formalidade legal) foi concedido provimento ao recurso com revo-
gação da decisão recorrida, anulando-se a deliberação da Comissão
Distrital de Revisão que fixou o lucro tributável no exercício de 1982
à impugnante.

O Representante da Fazenda Pública, junto da 2a instância, veio
interpor o presente recurso para este supremo Tribunal cujas alegações
apresentam as seguintes conclusões que, em parte, se resumem:

À impugnante foi fixado o lucro tributável relativo ao exercício
de 1982, cuja reclamação foi desatendida pelo Chefe da Repartição
de Finanças e bem assim pela Comissão de Revisão que deliberou
manter o valor tributável de 1.440.000$00 e fixou o agravamento de
13.000$00.
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O acórdão do Tribunal Tributário de 2a instância ao conceder pro-
vimento ao recurso da sentença que conheceu da deliberação da Co-
missão sob a invocação de preterição de formalidades legais, fez errada
interpretação da lei. Com efeito,

- Da certidão de fls. 7, requerida pela impugnante verifica-se a
existência inequívoca de fundamentação expedida pela comissão, su-
cintamente referida, a informação técnico-contabilística produzida pe-
los serviços de fiscalização.

- De notar que a acta de fls. 8 dos autos, mais não é do que
o despacho de fixação que não contém, nem está vocacionado para
tal, os respectivos fundamentos.

- Esses constam da acta em livro próprio e à qual o contribuinte
tem acesso pelas vias legais estipuladas.

- A deliberação da Comissão, devidamente fundamentada ainda
que por remissão, obedece aos requisitos de forma exigidos pelo
art. 76o do CCI, normativo este que apenas exige deverem estas de-
liberações constar de actas avulsas, das quais figurem também os fun-
damentos respectivos.

E desta acta consta a declaração expressa e inequívoca de con-
cordância com a informação anterior produzida pelos Serviços de
Fiscalização.

- Ora, no caso em apreço não se pode dizer que a Comissão de
Revisão não tenha fundamentado a sua deliberação já que como ficou
provado, ela foi tomada com fundamento na análise e ponderação
fornecidos pela fiscalização tributária.

- E não se diga que ela teria de referir as divergências que de-
terminam a fixação dos proveitos e custos e do lucro tributável por
não serem coincidentes com os elementos fornecidos pela fiscalização;
é que na liquidação uma vez detectada qualquer irregularidade na
escrita pela fiscalização, determinava a possibilidade de o Chefe da
Repartição de Finanças fixar o montante do lucro tributável quando
devesse presumir que o contribuinte os tivesse obtido, e que foi o
caso dos autos, logo não se vislumbra falta de fundamentação.

- Assim, o douto Acórdão recorrido violou os arts. 70o, 76o pa-
rágrafo 3o e 78o todos do CCI, bem como o art. 5o do CPCI.

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

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público junto deste STA emitiu o seguinte douto parecer.
Face à lei (arts. 76o parágrafo 3o do CCI e 1o no 2 do Dec.-Lei

256-A/77 de 17 de Junho) e à sua interpretação jurisprudencial deste
STA (cfr. os Acs. de 13/5/92 — Rec. 13 803; de 12/2/92 - Rec. no 13 736
do Pleno; de 17/3/93 — rec. no 13 339 etc), a deliberação da Comissão
de Revisão que consta da alín. f) do probatório do Acórdão recorrido
não se pode considerar fundamentada, pois não explicita as razões
por que fixou os proveitos em quantia diferente da que consta da
informação para a qual implicitamente remete.

Sendo assim, como é, o acórdão recorrido fez correcta interpretação
e aplicação da lei pelo que deve ser confirmado.

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

Colhidos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.
O Acórdão do Tribunal Tributário de 1.a instância deu como assente

a seguinte matéria de facto que se acata:
a) Perante a declaração apresentada pela impugnante tributada

em contribuição industrial pelo sistema do grupo B, relativa ao exer-
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cício de 1982, o Chefe da repartição de Finanças do 4o Bairro Fiscal
do Porto fixou o lucro tributável em 1.440.000$00.

b) Notificada, a impugnante reclamou desta fixação em 31/10/83;
c) A reclamação foi desantendida pelo que o Chefe da Repartição

de Finanças remeteu-a à Comissão Distrital de Revisão;
d) Em 19/11/86 a referida Comissão deliberou manter o valor tri-

butável de 1.440.000$00 e fixou o agravamento de 13.000$00, nos
termos do art. 75o parágrafo único do CCI;

e) Desta notificação foi a impugnante notificada em 12/1/87, im-
pugnando-a em 17/11/87;

f) A acta da deliberação é do seguinte teor: “As deliberações foram
tomadas do modo seguinte — J. Gomes Fernandes — Gabinete de
Arquitectura Planeamento e Urbanismo, Lda — indeferir totalmente
a reclamação com o fundamento na análise e ponderação dos ele-
mentos constantes da informação de 30/7/84, do SFT, que se dá aqui
como reproduzida para todos os efeitos legais, fixando-se por pre-
sunção os proveitos de 6.248.119$00 e os custos 4.808.119$00 de que
resulta o lucro tributável de 1.440.000$00, que se fixa”;

g) Na informação de 30/7/84 a que se alude na alínea anterior
são presumidos e justificados os seguintes valores: proveitos
6.736.845$00, custos 4.808.119$00, lucro tributável 1.928.26$00 (doc.
fls. 13 e 14).

Há que dizer, antes de mais, que a delimitação do âmbito do recurso
do âmbito do recurso ser opera através das conclusões das alegações
(art. 684o fl. no 3 do CPC).

Importa no entanto referir que este STA funcionando, no caso,
como Tribunal de revista, a Secção de Contencioso Tributário apenas
conhece de matéria de direito nos processos inicialmente julgados
pelos Tribunais Tributários de 1.a instância (art. 21o no 4 do ETAF).

O eventual erro na apreciação das provas e na fixação dos factos
materiais da causa não pode ser objecto de recurso da revista, salvo
havendo ofensa duma disposição expressa de lei que exija certa espécie
de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado
meio de prova (art. 722o no 2 do CPC).

Significa que este STA, à semelhança do STJ, no caso dos autos,
não controla a exactidão da decisão de facto ou decisão da questão
de facto, não revoga por erro de facto, só controla a decisão de direito,
só revoga por erro de direito (cfr. Castro Mendes, in Recursos, 1980
págs. 89 e 90).

Este Tribunal está, pois, vinculado à matéria de facto dada como
assente pelas instâncias não lhe sendo permitido exercer qualquer
censura, devendo sobre ela alicerçar a competente solução de direito.

Para dizer que não assume qualquer relevância para a decisão de
direito a alegação da recorrente sobre a existência de duas actas,
de conteúdos divergentes, da Comissão, uma vez que, na expressão
da recorrente, “mais não é do que o despacho de fixação que não
convém, não está vocacionado para tal, os respectivos fundamentos”
e outra acta em livro próprio da qual constam esses fundamentos.

Matéria respeitante à acta e que constitui a parte nuclear do pre-
sente recurso é a que foi levada às alíneas f) e g) do elenco probatório
do Acórdão recorrido no qual se refere apenas uma acta.

Feita esta delimitação objectiva do recurso passemos a conhecer
do seu objecto e que se reconduz à questão de saber se a deliberação
da Comissão Distrital de Revisão, que conheceu da reclamação, está
ou não fundamentada nos termos da lei.
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O direito à fundamentação dos actos administrativos, que afectem
direitos ou deveres legalmente protegidos, constitui princípio cons-
titucional de natureza análoga dos direitos, liberdades e garantias
a que se refere o Título II da Parte I da Constituição da Re-
pública — art. 268o.

Segundo o art. 1o no 2 o Dec.-Lei 256-A/77 de 17 de Junho, a
fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos
fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em
mera declaração de concordância com os fundamentos de anterior
parecer, informação ou proposta que neste caso constituirão parte
integrante do respectivo acto.

Diz-se, nesta última hipótese, fundamentação por remissão ou “per
relationem”.

É equivalente à falta de fundamentação a adopção de fundamentos
que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente a motivação do acto (no 3).

Significa que a fundamentação deve ser clara de forma que através
dos seus termos se apreendam com precisão os factos e o direito
com base nos quais se decide; suficiente, possibilitando um conhe-
cimento concreto da motivação do acto, ou seja, as razões de facto
e de direito que determinaram a administração a actuar como actuou;
e congruente de modo que a decisão constitua conclusão lógica e
necessária dos motivos invocados como justificação envolvendo entre
eles um juízo de adequação não podendo existir contradição entre
os fundamentos e a decisão.

É este o entendimento pacífico da jurisprudência deste STA.
Cfr. por todos, Acórdãos deste STA de 12/12/92 — Rec. 13 736;

de 13/5/92 — Rec. 13 803 e do Pleno de 17/3/93 — Rec. 13 339 e ac.
do Tribunal Constitucional neste citado de 8/7/87 in DR II série de
28/7/87.

Por outro lado, a fundamentação é um conceito relativo, variável
não só em função do tipo legal do acto a considerar como também
do circunstancialismo em que foi praticado ou que o precedeu, im-
portando, na prática, saber se um destinatário normal, face ao processo
normativo adoptado ficou ou não em condições de saber os motivos
por que se decidiu em determinado sentido.

Decorre do art. 76o parágrafo 3o do CCI que as deliberações das
Comissões Distritais de Revisão devem ser fundamentadas, assumindo
aquelas a estrutura e natureza de autênticos actos administrativos
aos quais se aplica os princípios acima enunciados.

Consignou-se no Acórdão recorrido que a deliberação impugnada
tem insuficiente fundamentação o que equivale de fundamentação
determinante de vício de forma.

Baseou-se para tanto na matéria de facto fixada e levada ao pro-
batório sob as alíneas f) e g), das quais consta, respectivamente:

“A acta da deliberação é do seguinte teor:
As deliberações foram tomadas do modo seguinte:
- J. Gomes Fernandes — Gabinete de Arquitectura Planeamento

e Urbanismo, Lda — indeferir totalmente a reclamação com funda-
mento na análise e ponderação dos elementos constantes da infor-
mação de 30/7/84 do SFT que se dá aqui como reproduzida para
todos os efeitos legais, fixando-se por presunção os proveitos de
6.248.119$00 e os custos 4.808.119$00 de que resulta o lucro tributável
de 1.440.000$00 que se fixa (alín. f)).

Na informação de 30/7/84 a que se alude na alín. anterior são
presumidos e justificados os seguintes valores: proveitos de
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6.736.845$00, custos 4.808.119$00, lucro tributável de 1.928.726$00
(doc. fls. 13 e 14) (alín. g)”.

Contrapõe a recorrente que da certidão solicitada pela recorrente
à Repartição de Finanças (fl. 7) se verifica a existência inequívoca
da fundamentação expedida pela Comissão sucintamente referida, a
informação técnico-contabilística, produzida pelos serviços de fis-
calização.

Que dizer desta argumentação da recorrente?
Em primeira lugar dir-se-á que, como claramente se verifica da

certidão, dela não consta a explicitação das razões de facto e de direito
subjacentes à fixação daqueles mencionados valores de proveitos e
custos e lucro tributável.

A deliberação motivou-se na “análise e ponderação dos elementos
constantes da informação de 30/7/84 dos SFT”.

Tal como se refere no Acórdão recorrido a fundamentação em
apreço não remete expressamente para a informação do SFT mas
contém uma remissão implícita na parte em que se apropria, con-
cordando com os dados da informação.

Mas, se é assim, a deliberação não acatou os valores constantes
da informação em termos de proveitos — 6.736.854$00, lucro tribu-
tável de 1.928.726$00 - aí que não era obrigada, obviamente - mas nem
sequer aduziu os motivos ou razões da divergência para os fixar, res-
pectivamente, em 6.248.119$00 (proveitos) e em 1.440.000$00 (lucro
tributável) montante este igual ao que fixara o Chefe da Repartição
de Finanças, mas ambos diferenciados dos sugeridos na dita in-
formação.

O que configura falta de fundamentação por contradição ou in-
congruência entre as premissas fundamentadoras e a conclusão.

A deliberação da comissão não está, pois, contrariamente ao que
defende a recorrente, devidamente fundamentada ainda que por re-
missão, não obedecendo pois aos requisitos do art. 76o do CCI que
no seu parágrafo 3o prescreve a obrigatoriedade de as actas serem
fundamentadas.

A acta está, pois, vocacionada, nos termos da lei, para conter a
fundamentação da deliberação; só que no caso não cumpriu essa obri-
gação de fundamentar.

Conclui a recorrente que ficou provado que a deliberação da Co-
missão foi tomada com fundamento na análise e ponderação dos ele-
mentos fornecidos pela fiscalização tributária.

Já se viu que tal remissão para a análise e ponderação dos elementos
constantes da dita informação não teve em atenção a necessária mo-
tivação sobre a clara divergência de valores.

Daqui decorre, contra o que defende a recorrente, que a Comissão
estava obrigada a referir as divergências que determinam a fixação
dos proveitos e custos e do lucro tributável.

É que só mediante tal explicitação levada ao conhecimento do
contribuinte, permitiria este conhecer as razões por que se decidiu
neste sentido e não noutro, o mesmo é dizer que ficaria habilitado
a saber o itinerário cognoscitivo e valorativo da manifestação de von-
tade da Comissão, como o impõem o citado art. 1o do Dec.-Lei
256-A/77 e o art. 268 no 3 da Constituição da República.

A fundamentação é, pois, insuficiente, porque não revela concre-
tamente os motivos que estiveram na base da deliberação não per-
mitindo à contribuinte, ora recorrida, conhecer da motivação do acto
e que, por equivalente à falta de fundamentação, determina a sua
anulação como decidiu, e bem, o Acórdão recorrido.
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Termos em que improcedendo todas as conclusões da recorrente,
se acorda em negar provimento ao recurso.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Agos-
tinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Contencioso Tributário. Fixação da multa em processo de
transgressão. Reclamação graciosa. Recurso hierárquico e
recurso contencioso. Rejeição do recurso contencioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O acto de fixação da multa pelo chefe da repartição de
finanças, em processo de transgressão, é um acto que
não é passível de reclamação graciosa, de recurso hie-
rárquico ou de recurso contencioso mas apenas atacável
ou alterável na acusação (processo ordinário), na con-
testação ou na sentença de condenação.

2 — Assim, o recurso contencioso interposto de tal acto é de
rejeitar por padecer de manifesta ilegalidade.

Recurso no 18.619 em que é recorrente Soconstroi — Sociedade de
Construções, SA e recorrido Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

SOCONSTROI - Sociedade de Construções, SA, p. c. 501356002,
com sede na Avenida 25 de Abril, Edifício Alvorada, 5o andar, A,
B, C e D, em Cascais, veio interpor recurso contencioso de anulação
do despacho de 3.3.94 do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais - o facto da importância dos juros compensatórios ultrapas-
sarem os cinco mil contos não é relevante para a aplicação da Lei
da Amnistia, pois a Lei estipula aquele limite, mas para o conjunto
das multas.

De qualquer forma, uma vez encontrando-se em infracção na data
da entrada em vigor da Lei 23/91, de 4.7, deveria a requerente ter
regularizado a situação nos 180 dias posteriores, o que não fez, razões
pelas quais o pedido é indeferido — nos termos e com os fundamentos
seguintes:

— Tal despacho enferma do vício de violação de lei, seja por erro
na apreciação dos factos, seja por inobservância da Lei 23/91, de
4.7.

— A entidade recorrida não procedeu à reponderação do valor
fixado para a multa, ao arrepio das suas próprias resoluções para
uniformização de critérios de aplicação da lei da amnistia;
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— A multa fixada à recorrente (R) subverte totalmente o espírito
de clemência subjacente à amnistia;

— Por outro lado, o entendimento que esteve na base da graduação
da multa atenta contra o princípio da lei mais favorável ao arguido;

— Na verdade, a multa não podia ser fixada em valor superior
a 3000 contos, tendo em conta os limites fixados para as coimas em
situações de negligência (art. 34 do RJIFNA).

— Sendo que a própria entidade recorrida determinava que: tendo
em atenção que actualmente o dolo não se presume, as multas fixadas
com base no dolo deveriam ser reponderadas por forma a evitar in-
justiças e desigualdades; e, não existindo prova inequívoca de dolo,
deverão as fixações ser feitas no âmbito da negligência;

— E no caso em exame não há efectivamente prova plena ou ine-
quívoca de dolo;

— Ainda que assim não fosse, sempre existiria violação de lei, por
manifesto atropelo das regras legais para a determinação da medida
da pena (arts. 141 e 147 do CCI e 112 do CPCI);

— A impugnação judicial não era o meio idóneo para conhecer
da legalidade da multa aplicada, por não estar em causa a aplicação
de uma norma tributária material;

— O acto recorrido é violador dos seguintes disposições legais:
alínea x) do nº 2 do art. 1, da L23/91, de 4.7; art. 34 do RJIFNA;
art. 32 do DL 433/82, de 27.10; art. 112 do CPCI, art. 141 e 147
do CCI; art. 13 da CRP;

— Assim, o acto recorrido é ilegal, por violação da lei, devendo,
consequentemente ser anulado.

O distinto representante do Ministério Público emitiu o seguinte
parecer:

“O acto recorrido não é contenciosamente impugnável, pois é con-
firmativo do acto do chefe da 1a repartição de finanças de Cascais
praticado no uso de competência própria e exclusiva, nos termos do
art. 117 do CPCI.

Acresce que resulta dos próprios termos de petição que no processo
de transgressão a Fazenda Pública se absteve expressamente de de-
duzir acusação pela transgressão a que corresponde a multa em cau-
sa — o que significa que a recorrente (R) não a deve ao Estado,
não tem que a pagar.

Face ao exposto, é manifesto a ilegalidade da interposição de re-
curso que deve, por isso, ser rejeitado liminarmente (cfr. art. 57, § 4,
do RSTA).

Sobre a questão suscitada pelo distinto magistrado do Ministério
Público só a R veio dizer que a solução preconizada consubstanciaria
denegação de justiça por retirar-lhe a possibilidade de requerer a
apreciação jurisdicional da legalidade dos juros compensatórios que
é o objecto do presente recurso que a inibiu de beneficiar do perdão
de juros concedidos pela Lei 23/91, não estando em causa a multa,
pois como a “não deve ao Estado, não tem que a pagar.»

Colhidos os vistos legais, urge decidir.
1. Da análise dos autos apura-se a seguinte matéria de facto:
a) Foram detectados na escrita da R algumas irregularidades re-

lativas a Contribuição industrial de 1988 e IRC de 1989 e quanto
ao IVA de 1988 a 1990.

b) O lucro tributável daqueles impostos foi corrigido por despacho
do Director Distrital de Finanças de Lisboa por despacho de 12.5.93.
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c) Relativamente ao ano de 1988, foi levantado auto de notícia
que deu lugar à instauração do processo de transgressão no 02075.
4/93.

d) Foi notificada pela 1a Repartição de Finanças de Cascais para,
no prazo de 15 dias, efectuar o pagamento eventual da quantia de
33.547.514$, sendo 19.617.582$ de colecta e 17.929.932$ de juros
compensatórios.

e) A R pagou a colecta para poder beneficiar da amnistia dos
juros compensatórios concedido pela L 23/91, de 4.7 — art. 1, alínea x),
no 2.

f) A infracção ao art. 26 do CCI foi fixada a multa de 6000 contos
(art. 147 do CCI), nos termos do art. 117 do CPCI.

g) Inconformada com a fixação da multa em valor tão elevado
e também com a eventual aplicação da prescrição, a R deduziu, em
8.9.93, reclamação graciosa dirigida ao Director Distrital de Finanças,
pedindo a revisão do acto - valor atribuído à multa que devia ter
o limite máximo de 3000 contos por não haver dolo.

h) Simultaneamente à apresentação da referida reclamação gra-
ciosa, a R deu entrada de uma outra reclamação, com idênticos fun-
damentos, mas dirigida ao Delegado Procurador da República junto
do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa.

i) Pelo Director de Finanças de Lisboa, por despacho de 12.10.93,
foi indeferido a reclamação “liminarmente” com o fundamento de
“porque não faz sentido a utilização paralelo de um outro modo
de defesa e porque a forma correcta de reagir é a contestação e
não a reclamação oficiosa.».

j) Em 25.10.93, o digno representante da Fazenda Pública junto
do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa — 8o Juízo — ab-
steve-se de deduzir acusação: «Atento o disposto no art. 4o do RJIF-
NA, conjugado com o previsto no art. 27 do DL 433/82, de 27.10.».

k) A R. foi notificada pela 1a Repartição de Finanças de Cascais
destas duas últimas decisões em 30.10.93.

l) Irresignada com o despacho do Director Distrital de Finanças
de Lisboa de 12.10.93, por em seu entender denegar justiça, a R
interpôs recurso — em 11.1.94 — hierárquico, pedindo a “reponde-
ração do valor da multa” para real consecução da “medida de cle-
mência e perdão, subjacente a amnistia.».

m) O Senhor Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, por des-
pacho de 3.3.94, sob a epígrafe “pedido de perdão de juros com-
pensatórios ao abrigo da Lei de Amnistia 23/91, foi sancionado o
entendimento acima transcrito.

n) Tal despacho ministerial foi notificado à R em 3.8.84.
o) Com o recurso interposto em 3.10.94, impugna-se a legalidade

do improvimento do recurso hierárquico, requerendo-se a sua anu-
lação.

2. Mostram os autos que a recorrente, pretendendo beneficiar da
amnistia dos juros compensatórios relativos à contribuição industrial
de 1988, pagou esta contribuição industrial e reagiu contra a fixação
da multa pelo chefe da Repartição de Finanças de Cascais em 6000$,
no processo de transgressão instaurado por infracção ao Código da
Contribuição Industrial punido pelo art. 147 do mesmo Código, através
de recurso hierárquico para o Director Distrital de Finanças que o
indeferiu liminarmente e desta decisão para o Senhor Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais que, por despacho de 3.3.94, indeferiu
o pedido de amnistia dos juros compensatórios por, “encontrando-se
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em infracção na data de entrada em vigor da Lei 23/91, de 4.7, deveria
a requerente ter regularizado a situação nos 180 dias posteriores,
o que não fez».

Acontece que a R não ataca esta decisão ministerial, mas a fixação
da multa no processo de transgressão instaurado em 1993, referente
a infracções do Código da Contribuição Industrial, praticada em 1988.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso deve ser contenciosamente recorrível, visto ser confirmativo
do acto do chefe da 1a repartição de finanças de Cascais, praticado
no uso de competência própria e exclusiva, nos termos do art. 117
do CPCI, acrescendo que a Fazenda Pública se absteve de acusar
o que significa a R nada deve ao Estado, nada tendo a pagar.

A R, ouvida sobre a questão suscitada pelo Ministério Público,
veio dizer que o objecto do recurso é a ilegalidade do acto recorrido
que a inibiu de beneficiar do perdão dos juros compensatórios (lei
23/91, de 4.7), ainda que para isso tenha de ser apreciada acesso-
riamente, a legalidade e a relevância jurídico-fiscal da fixação da multa
que não foi aplicada, por prescrita, estando em causa uma decisão
sobre um recurso hierárquico sobre o indeferimento da reclamação
graciosa (art. 100 do CPT) e, não tendo sido deduzida impugnação
judicial com o mesmo objecto, a decisão recorrida é passível de recurso
contencioso (art. 32, no 1 alínea c), do ETAF).

Vê-se que a questão foi suscitada num processo de transgressão,
uma vez que a infracção fora praticada em 1988 (art. 1 do DL20-A/90,
de 15-1), como refere a R, por isso, seguem-se as normas de tramitação
prevista no CPCI (art. 5, no 2, do DL 20-A/91).

Ora, no processo de transgressão fiscal, dos despachos proferidos
pelo chefe da repartição de finanças cabia reclamação para o juiz
do tribunal tributário de 1a instância (art. 254 do CPCI).

No que concerne à multa, esta era fixada pelo chefe da repartição
de finanças, salvo se fosse o autuante em que a multa era fixada
pelo seu superior hierárquico (art. 117 e §§ 1 e 2) e só podia ser
alterada na acusação - quando a havia (processo ordinário - art. 126)
- criticada na contestação e afixada depois na sentença de condenação
(arts. 136 e 143).

Tudo isto revela que, no processo de transgressão, não havia de-
cisões do chefe de repartição de finanças que fossem passíveis de
recurso hierárquico, por se estar num processo dirigido pelo juiz tri-
butário é, por isso, num processo judicial (art. 47, alínea b), do CPCI).

Note-se que mesmo no processo de contra-ordenação fiscal e, na
fase administrativa, não há lugar a recurso hierárquico.

O recurso hierárquico só podia ter lugar quando a multa era paga
espontaneamente ou seja antes de ter entrado em qualquer serviço
da Administração fiscal o auto de notícia, a participação ou denúncia
ou seja participado o facto ou salientada regularização da respectiva
situação tributária (art. I, §1o do CPCI).

Nesta situação, quando o arguido não se conforma com a fixação
da multa variável pode interpor recurso hierárquico (cfr. CIF, 71,
(19649, p. 51, Ruben Anjos de Carvalho e F. Rodrigues Pardal, Cód.
de Proc. da Cont. e Imp. anot, I vol., Coimbra, Almedina, 1969, p. 101
e 103), discutindo o montante fixado.

O mesmo sucede com o CPT (arts. 25 a 29, L 84, alínea d) e
213, no 4 - redacção do DL 47/95, de 10.3).

Por outro lado, a reclamação graciosa (art. 95 do CPT) só tem
por objecto a anulação total ou parcial do acto tributário por iniciativa
do contribuinte e não as coimas ou multas.
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Ora, o acto tributário é a liquidação ou seja o montante que a
contribuinte tem de entregar nos cofres do Estado a título do imposto.

No caso sub judice, estava-se no domínio do processo de trans-
gressão o que revela que se está fora da reclamação graciosa ou
do recurso hierárquico.

Foi por isso que o Director de Finanças rejeitou liminarmente a
reclamação e que o recurso hierárquico interposto e decidido pelo
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi indeferido.

Tudo isto mostra que a fixação da multa em causa não era passível
de reclamação graciosa e de recurso hierárquico e que, por isso, o
despacho do Secretário de Estado, foi de indeferimento, uma vez
que se estava no âmbito do processo de transgressão e não no domínio
do pagamento espontâneo ou seja do pagamento efectuado ou re-
querido antes da entrada do auto de notícia participação ou denúncia
ou de início da fiscalização ou exame à escrita (arts. 25 a 28 do
CPT e 1, alínea x, n.o 2, da Lei 23/91, de 4-7).

O acto de fixação da multa em processo de transgressão é um
acto que não é passível de reclamação graciosa de recurso hierárquico,
ou de recurso contencioso mas apenas atacável ou alterável na acu-
sação (em processo ordinário) na contestação ou na sentença de
condenação.

Sendo assim, o despacho ministerial que indefere o recurso hie-
rárquico, não transmuda a sua natureza, tornando recorrível uma de-
cisão que não era possível de reclamação graciosa ou de recurso hie-
rárquico e, por consequência, de recurso contencioso.

Tudo isto revela que é totalmente procedente a questão suscitada
pelo distinto magistrado do Ministério Público, quando qualifica o
recurso de manifesta ilegalidade, uma vez que o acto de chefe da
repartição de finanças de Cascais ou os actos que o apreciaram são
insusceptíveis de reclamação graciosa de recurso hierárquico ou de
recurso contencioso.

3 — Em face do exposto, acordam em rejeitar liminarmente o re-
curso contencioso por manifesta ilegalidade de interposição.

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em quarenta
(40 000$) mil escudos e a procuradoria de setenta (70%) por cento.

Lisboa, 10 de Maio de 1995 — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art.o
32, n.o 1, al. b) do ETAF.
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Recurso n.o 18.729, em que são recorrente António Augusto Moreira
Natário e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exm.o
Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por António Au-
gusto Moreira Natário, da sentença do T.T. de 1a Instância de Aveiro,
proferida em 4.11.93, que julgou improcedente a impugnação judicial
que a mesma deduzira contra a liquidação do Imposto Profissional,
no montante de 537.944$00.

Neste tribunal, todavia, o Exm.o Magistrado do M.P., no respectivo
visto, logo arguiu a respectiva incompetência, em razão da hierarquia,
para o conhecimento do recurso, uma vez que este não versa apenas
matéria de direito - conclusões R, T, D,́ H e T.́

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 do Casino, exercendo essa actividade pro-
fissional por conta de outrem, que apenas recebeu vencimentos de
uma entidade patronal, tendo recebido gratificações não atribuídas
por esta, que consubstanciam verdadeiras liberalidades, sem carácter
de exigibilidade, que apenas os trabalhadores da banca dos Casinos
têm as gratificações controladas, havendo outros trabalhadores, por
exemplo os da indústria hoteleira e restaurantes, que também recebem
gratificações, e grandes não controladas e, portanto, impossíveis de
tributar e controlar, as quais são absolutamente irrelevantes para efei-
tos de segurança social, indemnizações, por acidentes de trabalho
e despedimento e, finalmente, que não tem qualquer culpa ou res-
ponsabilidade por o imposto ter sido liquidado fora do prazo normal.

Cfr., respectivamente, conclusões A, B, M, T, D,́ H E T.́
Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: a respectiva

não sujeição a imposto profissional, cuja liquidação impugna.
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.o 32 n.o 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.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. 42o».

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, 10 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente, Lopes de Sousa.
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Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Oposição. Reversão. Multas fiscais. Arts. 16 do CPCI e 13
do CPT e 7.A do RJIFNA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A reversão da multa não é incompatível com o art. 30,
no3, da CRP e o art. 16 do CPCI não pode considerar-se
revogado pelo art. 293 da CRP (redacção de 1982) e
290, no2 (redacção de 1989).

2 — A responsabilidade subsidiária dos gerentes das socie-
dades de responsabilidade limitada pelas dívidas da so-
ciedade é fixada pela lei em vigor à data de nascimento
destas.

3 — Por isso, o art. 13 do CPT só se aplica as dívidas que
nasceram após a entrada em vigor do CPT - 1.07.91.

Recurso no 18.794 em que é recorrente José Armando Martinho Go-
mes e recorrido 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:

José Armando Martinho Gomes, c.f. 160385431, casado, comer-
ciante, residente na R. dos Loureiros, no6, 3o Esq., Tortozendo, Co-
vilhã, veio deduzir oposição na execução fiscal instaurada na 2a Re-
partição de Finanças do concelho da Covilhã, para cobrança coerciva
da quantia de 386096$, contra a Regal - Sociedade de Confecções,
Lda, que contra ele reverteu na qualidade de Sócio-gerente nos termos
e fundamentos seguintes:

A dívida exequenda diz respeito a multa e a custas do processo
de transgressão referente a sentença de 12.2.90 do Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a instância de Castelo Branco que condenou a sociedade
executada.

Nos termos do art. 13, no1, do CPT, a responsabilidade dos gerentes
não abrange as multas impostas às sociedades, restringindo-se às con-
tribuições e impostos.

Assim, não pode o oponente ser subsidiariamente responsabilizado
pelo pagamento das quantias exequendas.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifesta-se pela improcedência da oposição, por o facto gerador da
dívida exequenda ter ocorrido ainda na vigência do art. 16 CPCI.

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
a oposição não merece provimento por o oponente ser subsidiaria-
mente responsável nos termos do art. 16 do CPCI.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Castelo Branco
julgou a oposição improcedente por ser aplicável o art. 16 do CPCI
e o oponente era gerente no momento em que a sociedade executada
foi condenada e quando a dívida exequenda se venceu.

O oponente, não se conformando com o decidido, interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as conclusões seguintes:

I. O art. 13 do CPT é de aplicação retroactiva, aos processos pen-
dentes, por conseguinte, de acordo com o preceituado no art. 2, no1,
do mesmo diploma legal;
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II. Ora, o referido art. 13 não prevê a responsabilidade subsidiária
dos gerentes pelo pagamento de multas impostas às sociedades ou
de exerceram essas funções;

III. E, porque assim, essa responsabilidade também não existe no
caso sub judice;

IV. A sentença recorrida violou, designadamente, as supra-citadas
disposições legais, ou seja, os arts. 2, no1, e 13 do CPT.

A digna representante da Fazenda Pública contra-alegou, pronun-
ciando-se pelo improvimento do recurso, por o art. 13 do CPT não
ser aplicável, uma vez que a dívida exequenda diz respeito ao ano
de 1990, pois trata-se de uma norma substantiva e não processual
pelo que, na falta de disposição expressa nesse sentido, não é de
aplicação retroactiva.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso merece provimento por a reversão da multa ser incompatível
com o art. 30, no3, da CRP que proíba, genericamente, a possibilidade
de transmissão de penas, pelo que, na parte respeitante a multas,
o art. 16 do CPCI deve considerar-se revogada pelo art. 293, no1,
da CRP (redacção de 1976 e 1982) e 290, no2, (redacção de 1989).

Colhidos os vistos legais, urge decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

factos:
a) Por sentença de 12.12.90 a Sociedade REGAL - Confecções,

Lda, de que o oponente era ao tempo sócio-gerente, foi condenada
a pagar a multa de 328.542$, por não ter entregue nos cofres do
Estado o imposto de transacções liquidado nos meses de Abril e
Maio de 1983, bem como as custas do processo.

b) A multa e as custas no valor da execução - 386.096$ - conforme
se alcança das cópias certificadas de fls. 8 e 18.

c) A execução fiscal foi instaurada contra a devedora originária
e revertida contra o oponente em 29.6.93, conforme se alcança da
certidão de fls. 13, por si assinada.

2. Vê-se do relatado que o primeiro problema a apreciar neste
recurso é o de saber se há possibilidade de reversão em relação a
penas de multa: previsto no art. 16 do CPCI.

O distinto representante do Ministério Público defende que a re-
versão da multa é incompatível com a norma do no3 do art. 30 da
CRP e, por isso, a norma do art. 16 do CPCI, na parte respeitante
a multas deve considerar-se revogada pelo no1 do art. 293 da CRP
(-redacção inicial e de 1982 e 290, no2, da redacção de 1989).

É preciso analisar os textos invocados pelo Senhor Procurador-
-Geral-Adjunto.

Dispõe o no3 do art. 30 da CRP:
”As penas são insusceptíveis de transmissão».
Porém, as penas referidas são as penas privativas de liberdade.

São penas previstas no Código Penal.
Ora, quer as multas previstas no CPCI quer as coimas constantes

do RJIFNA não são convertíveis em prisão (art. 113 do CPCI) se
não forem pagar voluntariamente, dão origem à execução fiscal (art.
56 do RJIFNA; 232 e 233, no1, alínea c), do CPT).

Deve referir-se que o § único do art. 113 do CPCI que dispunha
que ”A obrigação de pagar a multa só passa aos herdeiros do con-
denado se em vida deste a decisão condenatória tiver passado em
julgado», não foi declarado inconstitucional (Resolução no 236/81,
do Conselho da Revolução de 4.11.81, no DR, I série, no 268, de
20.11.81, p. 3073).
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Daqui resulta que a transmissibilidade mortis causa das multas por
infracção tributárias não era inconstitucional.

Também no domínio do CPCI, havia reversão nos termos dos arts.
16 e 146 do CPCI no que respeitava às multas.

O art. 16 do CPCI não teve inteira correspondência no art. 13
do CPT, não incluindo as responsabilidade pelas coimas.

Porém, a responsabilidade pelas coimas veio a ser atribuída aos
administradores e gerentes pelo art. 7-A do RJIFNA na redacção
do DL 394/93, de 24.11.

Tudo isto significa que as coimas voltaram a entrar na respon-
sabilidade subsidiária dos administradores e gerentes das sociedades
de responsabilidade limitada.

Portanto, a reversão em relação às multas mantém-se, não sendo
incompatível com a mesma do no3 do art. 30 da CRP, nem o art.
16, do CPCI na parte respeitante a multas, não foi revogado pelo
art. 290, no2, (redacção de 1989) da CRP.

Deste modo, a questão suscitada pelo distinto Magistrado do Mi-
nistério Público não é compaginável com o teor verbal do art. 16
do CPCI o qual se mantém por não ser desconforme com a CRP.

3. Revertendo à matéria do recurso, o recorrente (R) defende que
não é responsável pela multa exequenda por o art. 13 do CPT não
prever a responsabilidade dos gerentes pelo pagamento das multas
impostas às sociedades onde exerceram essas funções e aquele preceito
é de aplicação retroactiva, aplicando-se aos processos pendentes de
acordo com o preceituado no art. 2, no1, do mesmo código.

Está provado nos autos (v. supra no1, alíneas a), e b) que a arguida
foi condenada, por sentença de 12.12.90, a pagar a multa de 322.542$
por não ter entregue o imposto de transacções liquidado nos meses
de Abril e Maio de 1983, e nas custas do processo ou seja o total
de 386.096$.

Desta matéria provada ressalta que não não é aplicável o art. 13
do CPT, por nessa data ainda não estar em vigor.

Quer dizer: o art. 13 citado aplicar-se aos factos ou actos ocorridos
a partir de 1.07.1991 - data da entrada em vigor do CPT (art. 2
do DL 154/91, de 23.4).

Se o momento em que se verificou o facto gerador da respon-
sabilidade subsidiária dos gerentes ocorreu antes a 1.07.91 aplica-se
o art. 16 do CPCI ou complementado pelo DL 68/97, de 92.

É que a responsabilidade pelo pagamento voluntário ou coercivo
de um imposto ou de uma multa faz parte da relação jurídica tributária,
inserindo-se no direito tributário material ou seja o conjunto de nor-
mas que regulam o nascimento e a extensão da obrigação tributária
e a determinação dos respectivos sujeitos e objecto.

A questão dos sujeitos passivos, incluindo os responsáveis, insere-se
no direito tributário material e não no direito tributário formal ou
seja a regulação dos procedimentos destinados à liquidação e cobrança
dos impostos, ou seja o conjunto das normas que regulam a forma,
o procedimento que a Administração e dos contribuintes têm de seguir
nas suas actuações para que as normas de direito tributário material
sejam executadas, para que os direitos que elas reconhecem sejam
realizados.

Isto significa que o art. 13 do CPT é uma norma de direito material
e, por isso, só se aplica às dívidas que nasceram após a sua entrada
em vigor.
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Aliás, esta é a jurisprudência deste STA como pode ver-se dos
acórdãos, entre outros, de 22.9.93 - recurso no 16.700; de 6.10.94
- recurso no 17.821; de 2.03.95 - recurso no 14.930.

Na verdade, os arts. 3 do CPT e 2, no1, do DL 154/91, de 23.4,
apenas se referem à aplicabilidade imediata das normas de natureza
processual ou seja às normas de direito tributário formal.

4. Em face do exposto, por a norma do art. 13 ser uma norma
de direito tributário material, não pode ser aplicável retroactivamente,
uma vez que não há disposição expressa nesse sentido, daí que as
conclusões alinhadas pelo R não tem qualquer êxito e, por conse-
quência, 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, 10 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Responsabilidade pessoal. Gerentes.
Aplicação da lei no tempo.

Doutrina que dimana da decisão:

O novo regime legal da responsabilização pessoal dos gerentes
e administradores das sociedades de responsabilidade li-
mitada pelas dívidas fiscais e à Segurança Social das so-
ciedades, consagrado no DL 68/87, de 9Fev, não se aplica
aos factos passados geradores dos impostos em dívida, an-
teriores à vigência do diploma.

Recurso n.o 18.844. Recorrente: João António Afonso de Oliveira
e Silva e Manuel Vieira Nogueira; Recorrido: Fazenda Pública;
Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a sentença do TT1a instância de Lisboa que
julgou improcedente a oposição deduzida contra a execução fiscal
movida a Ultratipo - Tipografia, Artes Gráficas, Lda, para cobrança
de 9 090 165$00, de dívidas do CRSSocial de Lisboa, e que reverterá
contra si, vieram os oponentes João António Afonso Oliveira e Silva
e Manuel Vieira Nogueira recorrer, concluindo a sustentar a apli-
cabilidade imediata da nova redacção do art. 16o do CPCI a todas
as acções a julgar posteriormente à entrada em vigor dessa nova re-
dacção, sendo que, se assim se não entendesse, e se se aplicasse a
regra do art. 12o do CCivil, haveria que considerar que, com a nova
redacção, a lei aboliu a responsabilidade sem culpa, definindo uma
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regra de justiça que terminou com uma situação injusta, que seria
de aplicar a todas as situações, considerando para todas elas (an-
teriores ou posteriores) abolida a presunção legal de culpa.

O Tribunal Tributário de 2a Instância, a quem o processo foi di-
rigido, declarou-se incompetente em razão da hierarquia para co-
nhecer do recurso.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento,
porquanto, mesmo que se considerasse materialmente inconstitucional
o art. 16o, na interpretação que lhe dá o STA de consagrar uma
presunção inilidível de culpa, na senda dos votos de vencido proferidos
no acórdão do Tribunal Constitucional 328/94, de 13.4.94, em DR,
II série, de 9.11.94, não vem provado nos autos que os Rs agiram
sem culpa e tal dado de facto não pode ser apurado por este tribunal,
que só de direito conhece.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1 - A execução sub-judice para pagamento de contribuições devidas
à Previdência foi inicialmente dirigida contra Ultratipo - Tipografia,
Artes Gráficas, Lda;

2 - Após ser lavrada a informação de fls. 177 dos autos de execução,
onde se afirma que a executada já não existe e não lhe são conhecidos
bens penhoráveis, foi a instância dirigida contra os oponentes, sob
a invocação de falta de bens por parte da sociedade executada;

3 - Face à prova testemunhal constante dos presentes autos, é li-
quído que a sociedade no período de 1982 a 1984, em que os oponentes
exerceram a gerência da mesma, passou por grave crise financeira.

A questão de irresponsabilidade do oponente pelas dívidas exe-
quendas em função da falta de culpa no resultado, que vem atribuído
à grave crise financeira por que passou a sociedade executada durante
o período em que ali os oponentes exerceram a gerência, é de admitir
que seja discutida no âmbito do terceiro dos casos de ilegitimidade
da pessoa citada para a execução (parte final da al. b) do art. 176o

do CRCImpostos).
A questão controvertida prende-se com a aplicação à situação dos

autos (dívidas de 82 a 84) do regime do DL 68/87, de 9.2, que veio
estender à responsabilidade dos gerentes e administradores de so-
ciedades de responsabilidade limitada, prevista nos arts. 16o do CPCI
e 13o do DL 103/80, de 9.5, o regime do art. 78o do Código das
Sociedades Comerciais.

O artigo único do diploma de 87 veio consagrar que a respon-
sabilidade dos gerentes pressupunha a “inobservância culposa de dis-
posições legais ou contratuais destinadas à protecção” dos credores
da sociedade que cause a insuficiência do património social para a
satisfação dos respectivos créditos, quando o que estava instituído
em face do art. 16o era a responsabilidade daqueles agentes baseada
na culpa funcional, dependente exclusivamente do exercício efectivo,
de facto, das suas funções em período conexionável com o incum-
primento das obrigações fiscais.

Da interpretação do diploma se colhe que a sua disciplina visa
a relação substantiva e que o seu alcance não é interpretativo, pelo
que regerá, de acordo com o princípio geral de aplicação das leis
no tempo, somente para o futuro (art. 12o do CCivil), não tendo
eficácia retroactiva e deixando os factos passados e os respectivos
efeitos jurídicos ao regime da lei antiga, a que vigorava ao tempo
da ocorrência daqueles.
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Em tal postura assentou este Supremo Tribunal (cf. Acs. de
10Mai89, em AD 331/939 e de 24Ab90, rec. 12 023).

Ora, tendo, no caso em apreço, os factos a que se ligava a res-
ponsabilidade em causa (os geradores dos impostos) ocorrido em tem-
po de vigência da lei antiga (82 a 84), não é aplicável à responsabilidade
pessoal dos gerentes reportada a tais factos o regime inovador do
DL 68/87.

Nos parâmetros do regime da lei antiga, aplicável como se referiu,
em relação ao qual a aludida responsabilidade assentava na culpa
funcional nos termos acima expostos, sendo que a posição lograva
aplicação na similar responsabilidade por contribuições para a Se-
gurança Social (cf. neste sentido, da Responsabilidade Fiscal Sub-
sidiária, de RAAlbuquerque e Menezes Cordeiro, em CTF 334/336,
p. 147), a irresponsabilização dos gerentes não será decorrente dos
factos de crise dados como provados.

Provada a gerência efectiva, pressupunha-se que esta se devia orien-
tar por uma actuação coerente na gestão das coisas da empresa, de
modo a que saísse evitada a inobservância das disposições legais que
vieram, a final, a conduzir às dívidas à Segurança Social. Era esse
o interesse predominante que a lei obrigava a guardar, sob pena de
responsabilização pessoal.

E, passado tal regime de responsabilização pessoal e solidária pelo
juízo constitucionalista do Tribunal Constitucional, nele não foi ras-
treado vício (Ac. do TC, identificado pelo Ex.mo Magistrado do
Mo Po).

Assim, é de manter a orientação jurisprudencial referida, de que
resulta a sem-razão da pretensão dos Rts.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes, com procuradoria em 40 %.

10 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Re-
lator — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Caso julgado. Oposição de executado. Conhecimento dessa
excepção peremptória pelo tribunal superior.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A excepção peremptória de caso julgado deve ser conhe-
cida, oficiosamente, pelo Tribunal - art.o 500o do C.P.
Civil.

II — Verificada a existência de caso julgado, pelo tribunal de
recurso, não considerado na decisão recorrida, impõe-se
ao tribunal ”ad quem” o conhecimento oficioso dessa
excepção, nos termos do art.o 500o do C.P. Civil, daí
extraindo as legais consequências.
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Recurso n.o 18.852, em que são recorrente armando Cardoso Rosa
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. Armando Cardoso Rosa, inconformado com o despacho de fls.
29, do Mm.o Juiz do T.T. 1a Instância de Leiria, proferido em 15.9.94,
que lhe rejeitou, liminarmente, a oposição que deduzira à execução
n.o 101510.9/93, da Repartição de Finanças de Alcobaça, para cobrança
de IRS no montante de 1.555.844$00 e respectivos juros de mora,
conjuntamente com Maria de Fátima Catim Cardoso Rosa, daquela
decisão veio recorrer para este STA, assim concluindo a alegação
do recurso:

”A decisão recorrida carece, em primeiro lugar, de fundamentação
devida, pois não especifica porque razão legal a oposição em causa
se baseia em factos que só poderiam ser apreciados em função da
apreciação da legalidade da liquidação exequenda, violando, por isso,
o disposto no art.o 144o do C.Proc. Tributário.

Por outro lado, ao não admitir o presente embargo, viola o disposto
no art.o 133o, n.o 1, do C. P. Administrativo, pois à liquidação falta
um seu elemento essencial, o facto gerador de riqueza, bem como
o disposto no art.o 134o, n.o 2 do mesmo Código, e neste contexto,
o disposto no art. 286o, n.o 1, al. h) do C. Proc. Tributário”.

1.1. Contra-alegou a F.a P.a, pugnando pela manutenção do des-
pacho recorrido.

1.2. O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste STA, foi de parecer
que o recurso não merecia provimento.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Da análise dos presentes autos e do processo de oposição n.o

180/93, do T.T. 1a Instância de Leiria, apenso, constata-se o seguinte:
Ao processo executivo n.o 101510.9/93, pendente na 1a Repartição

de Finanças contra os executados Armando Cardoso Rosa e Maria
de Fátima André Cabim Cardoso Rosa, para cobrança de 1.555.844$00
de IRS de 1990, foi deduzida oposição pelos executados, em 4 Agosto
93, com invocação do fundamento da alínea h) do art.o 176o do CPCI,
por não ter sido concretizada a venda de determinado imóvel, cujo
preço, de 55.000.000$000, acordado no contrato de promessa de com-
pra e venda, teria sido, assim, indevidamente considerado para a tri-
butação em IRS de 1990 - cfr. certidões de fs. 14, destes autos, e
def. 5 da oposição apensa, informação e despacho de fls. 24/25, vo,
e petição inicial de fls. 3, daquele apenso.

Por despacho do Mm.o Juiz do T.T. de 1a Instância de Leiria,
de fls. 20/21, da oposição apensa, proferido em 7.1.94, com trânsito
em julgado, foi rejeitada liminarmente essa oposição, por manifesta
improcedência, por não se configurar o fundamento previsto no art.o
286o, 1, h), do CPT, anteriormente previsto no art.o 176o, g) do CPCI.

Ao mesmo processo executivo, após a penhora de bens, foi deduzida
nova oposição, com o n.o 106/94, pelos mesmos executados, com in-
vocação do fundamento da alínea h) do n.o 1 o art.o 286o do CPT,
e também por não se ter concretizado a venda do imóvel. já referida,
cujo preço não poderia ser englobado para a tributação em IRS de
1990 - cfr. petição de fs. 3 e 16 destes autos, certidão de f. 14 e
informação e despacho de fls. 24/24, vo, dos mesmos.
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E pelo despacho de fls. 29, ora recorrido, cujos fundamentos e
decisão constituem quase cópia fiel do que escrevera no despacho
da oposição apensa, rejeitou o Mm.o Juiz, liminarmente, a nova opo-
sição que fôra deduzida.

Do que fica exposto conclui-se que, quando foi proferida a decisão
ora sob recurso, ocorria a excepção peremptória de caso julgado,
cujo conhecimento é oficioso, nos termos dos arts.o 496o a 500o do
C.P. Civil.

Efectivamente, repetiu-se uma causa quando a primeira já fora
decidida, com trânsito em julgado, porquanto, conforme demonstrado
ficou, entre as duas oposições há identidade de sujeitos - as partes
são as mesmas - de pedido - o efeito jurídico das oposições era o
mesmo - e de causa de pedir - era idêntico o fundamento em ambas
as oposições (cfr. Rodrigues Bastos, ”Notas ao Código de Processo
Civil”, 2a Ed., vol. III, págs. 59/63).

Porém, não se apercebendo o Mm.o Juiz dessa excepção, proferiu
a decisão ora sob recurso, idêntica à proferida na outra oposição.

Ora, impondo-se a este tribunal o conhecimento oficioso do caso
julgado, nos termos do citado art.o 500o do C.P. Civil (cfr. Manuel
de Andrade, ”Noções Elementares de Processo Civil”; I, 1963 pags.
281 e segs.), ao ser-lhe submetida, em via de recurso, aquela decisão,
para sobre ela exercer censura, compete-lhe, julgando procedente tal
excepção, como se julgou, daí extrair as legais consequências, previstas
no n.o 3 do art.o 493o do C.P. Civil.

3. Pelo exposto, negando-se provimento ao recurso, mantém-se ,
pelo agora aludido fundamento, o despacho recorrido que rejeitou,
liminarmente, a deduzida oposição.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60%.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Rodri-
gues. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio 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 n.o 18887; Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: José An-
tónio Vieira Neiva Correia; Relator: Exmo Conso. Dr. Benjamim
Rodrigues.



1252

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, 92.01.30, 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 do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, 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
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 o procedimento judicial, deve o processo prosseguir para a ar-
recadação 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.
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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. de 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
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, prosseguir aí para a cobrança do imposto.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Benjamim Rodrigues — Jesus Cos-
ta — Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio 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.
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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 n.o 18890; recorrente: Fazenda Pública; recorrido: Luís Vítor
Gonçalves Raimundo; Relator: Exmo. Conso. Dr. Benjamim Ro-
drigues.

Acordam, em conferência nesta Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal 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 do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, 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
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 o procedimento judicial, deve o processo prosseguir para a ar-
recadação 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
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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. de 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
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, prosseguir aí para a cobrança do imposto.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Benjamim Rodrigues — Jesus Cos-
ta — Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Lopes de Sousa.
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Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execuções Fiscais. Recurso de decisão do chefe da repartição
de finanças. Requisitos do título executivo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O recurso de decisão do chefe da repartição de finanças
em processo de execução fiscal tem de ser interposto,
no prazo de oito dias, sob pena de ser intempestivo.

2 — O titulo executivo tem requisitos substanciais - a certeza,
a liquidez e a exigibilidade da dívida exequenda - e re-
quisitos formais.

3 — Os primeiros não podem ser supridos documentalmente
mas a segundos já admitem a prova adminicular.

Recurso no 18.947 de que é recorrente Sociedade Agro-Pecuária e
Industrial da Quinta da Estrada, Lda e recorrido 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:

Na Repartição de finanças de Évora (1a Repartição) foi instaurada
uma execução fiscal contra a Sociedade Agro- Pecuária e Industrial
da Quinta da Estrada, c.t. 500582106, com sede na Quinta da Estrada,
ao Bairro do Frei Aleixo, Évora, para a cobrança coerciva da quantia
668.147$ (crédito Aurícula de Emergência ) ao abrigo do DL 251/75,
de 23-5 -arto 1, no 2, do DL 272/81, de 28.9), com juros calculados
até 29.07.60 do montante de 432.937$ e juros diários a partir daquela
data de 935$.

O chefe da repartição de Finanças de Évora, penhorado um imóvel,
por despacho de 21.9.94, designou o dia 19.10.94, pelas 10 horas,
para venda mediante por propostas em carta fechada.

A executada foi notificada deste despacho por ofício datado de
21.9.94.

Em 18.10.94, a executada veio interpor recurso daquele despacho
nos termos do arto 355, nos 1 e 4, do CPT para o Tribunal Tributário
de 1a instância de Évora com os fundamentos seguintes:

O titulo executivo por não conter os requisitos constantes do no

1, do arto 249 do CPT não tem força executiva.
Tal nulidade é insanável nos termos do no 1 do arto 251 do CPT.
Por outro lado, a execução imediata de tal decisão causa prejuízos

irreparáveis a ora recorrente (R) pelo que deve ser imediatamente
suspensa.

O digno representante da Fazenda Pública não se pronunciou sobre
a matéria do recurso.

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso não merece provimento.

O Mo Juiz do tribunal tributário de 1a instância de Évora julgou
o recurso intempestivo por despacho de 21.9.94 ser notificado à exe-
cutada em 23.9.94 e o recurso deu entrada em 18.10.94, excedendo-se
o prazo de 8 dias previsto no arto 355, no1, do CPT - contado nos
termos do arto do Cód. Civ., por força do arto 49, no2, do CPT e
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mesmo que fosse tempestivo, o recurso sempre seria desadequado
por não se verificar a nulidade do título invocada.

A R., não se conformando como tal decisão, interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as conclusões seguintes:

1) O título executivo não reúne todos os pressupostos exigidos
no arto 249 do CPT, nomeadamente os constantes da alínea d) do
no 1 e no 2.

2) Tal facto de requisitos essenciais é nulidade insanável, e,
3) Não pode ser suprida por prova documental.
4) Violam-se assim os artos 249, no 1, alínea d), e no 2 e 251,

no 1, alínea b), do CPT.
Nem a Fazenda Pública nem o Ministério Público contra-alegaram.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal proferiu o seguinte parecer:
”Tendo em conta a norma do arto 355, no4, do CPT, o recurso

interposto do despacho do chefe de repartição de finanças deveria
integrar o próprio processo da execução e não ser-lhe apenso como
foi.

A decisão do Mo Juiz a quo considerou o recurso extemporâneo;
as ulteriores considerações sobre o titulo executivo são laterais e,
em bom rigor, não deviam ter sido feitas. Ora, no recurso para este
STA, a R. não ataca aquela decisão que aliás ignora; ataca, antes
as tais considerações laterais.

Como assim, o recurso não merece provimento».
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Na RF Évora, com base em certidão de dúvida emitida pela

Comissão de Gestão do Crédito Agrícola de Emergência de Évora,
foi instaurado um processo de execução fiscal contra a Sociedade
Agro-Pecuária e Industrial da Quinta da Estrada, com sede em Évora.

b) Nesse processo, foi penhorado, em 23.5.94, um imóvel proprie-
dade da executada.

c) Por despacho do chefe da RF Évora, datado de 21.9.94, foi
designado o dia 19.10.94 para venda desse imóvel.

d) Deste despacho foi a executada notificada em 23.9.94.
e) Em 18.10.94, foi entregue na RF Évora o presente recurso.
Com base nesta matéria de facto, o Mo Juiz recorrido julgou o

recurso intempestivo, por ter sido interposto para além dos oito dias
previstos nos artos 355, no 1, 49, no 2, do CPT e 279 do Cód. Civ.
e ainda que fosse tempestivo, o recurso sempre seria desadequado,
por as nulidades invocadas não só não se verificam (basta atentar
no próprio titulo executivo - certidão de dívida - e ofício que acom-
panhar a sua remessa RF Évora) como ainda que se verificassem
não seriam insanáveis por sempre poderem ser supridas documen-
talmente.

A recorrente (R) alega que o título executivo não reúne os pres-
supostos exigidos pela lei (arto 249, no 1, alínea d) e no 2, do CPT)
as quais não podem ser supridas por prova documental, pelo que
se verifica uma nulidade insanável (arto 251, alínea b), do CPT).

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso não merece provimento por a R não atacar a decisão re-
corrida que, aliás, ignora, limitando-se a atacar as considerais laterais
proferida pelo Mo Juiz a quo.

2. A sentença recorrida deu como provado e decidiu que o recurso
do chefe da repartição de finanças de Évora que marcara para o
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dia 19.10.94, a venda judicial do imóvel penhorado era intempestivo,
por despacho ter sido proferido em 21.9.94, a R fora notificada em
23.9.94, por ter sido nesta data que foi assinada aviso de recepção
e o recurso deu entrada em 18.10.94.

A R. não teve uma palavra relativamente a esta decisão do Mo

Juiz recorrido. Nada disse sobre a tempestividade do recurso inter-
posto em 18.10.94.

Todavia, não restam dúvidas que o mencionado recurso foi apre-
sentado fora do prazo de 8 dias previsto no arto 355 do CPT, uma
vez que este prazo é contado nos termos do arto 27 do Cód. Civ.,
por força do no 2 do arto 49, do CPT (redacção anterior ao DL
47/95, de 10.3).

Ora, se a notificação teve lugar em 23.9.94 (arto 66, no 3, do CPT),
a entrega do recurso em 18.10.94 é francamente intempestiva. Já há
muito tempo que tal prazo se havia esgotado.

Tudo isto revela que a decisão recorrida não merece qualquer cen-
sura, sendo, por isso, de manter.

Por outro lado, o recurso é o meio próprio para atacar uma decisão
que se considera ferida de ilegalidade cfr. arto 676 do CPC).

Se a R. não ataca o decidido e nas conclusões das alegações não
se refere senão a questão lateral de saber se o titulo executivo padece
ou não da nulidade insanável prevista no arto 251, no 1, alínea b),
do CPT, concluindo pela notificação dessa nulidade a qual é do co-
nhecimento oficioso (arto 25o, no 4), sempre se dirá que a falta invocada
não indicação por extenso do montante da dívida exequenda - pode
ser suprida por prova adminicular que acontece no ofício que envia
o titulo executivo como refere o Mo Juiz recorrido (arto 251, no 1,
alínea b), in fine).

Por outro lado, no que concerne aos juros, o titulo indica os juros
diários a contar a partir de certa data.

Se, eventualmente, se levantarem dúvidas quanto aos juros, a re-
partição de finanças pode solicitar à entidade recorrida, nos termos
do arto 249, no 2, do CPT, a informação de que necessitar.

É preciso ter em conta que o titulo executivo tem requisitos sub-
stanciais - a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida exequenda
(arto 234) - e requisitos formais. Os primeiros não podem ser supridos
documentalmente, mas os segundos já admitem a prova adminicular.

No caso sub júdice, não foi alegado nenhum vício substancial. Li-
mitou-se a invocar meros requisitos formais que consideram insus-
ceptíveis de serem supridos por prova documental, embora ile-
galmente.

3. Em face do exposto, a sentença recorrida não violou os dispostos
nos artos 249, no 1 alínea d) e no 2, 251, no 1, alínea b), do CPT.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar a decisão recorrida.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em setenta (70%)
por cento.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Oposição à Execução fiscal - taxas ao Instituto dos Produtos
Florestais - Al. g) do no 1 do dec.-lei 75-c/86, de 23-4
Inconstitucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A al. g) do art. 1o do dec.-lei 75-c/86, de 23-4, padece
de inconstitucionalidade, por ofensa do disposto na al.
i) do no 1 do art. 168o da Constituição, por, à data
da respectiva emissão, ter já caducado, em 31 Dez 85,
a autorização legislativa constante do art. 64o no 1 da
Lei 2-B/85, de 28 Fev. (Orçamento do Estado para 1985).

2 — Pelo que procede, por tal fundamento, oposição a exe-
cução fiscal instaurada para cobrança coerciva de taxas
em favor do Instituto de Produtos Florestais, ao abrigo
da mesma al. g), devendo, em consequência, aquela ser
julgada extinta.

Recurso no. 19.010, em que é Recorrente Madeca-Madeiras e Caxarias
Lda e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Madeca - Ma-
deiras e Caxarias, Lda, da sentença do TT de 1a Instância de Santarém,
proferida em 29-5-91, que julgou improcedente a oposição pela mesma
deduzida à execução fiscal contra si instaurada por dívida ao Instituto
de Produtos Florestais.

Fundamentou-se a decisão na não inconstitucionalidade do dec.-lei
75-c/86, de 23-4, já que a autorização legislativa ao abrigo da qual
foi emitido - lei no 2-B/85, de 28 Fev. -, não caducou com a dissolução
da Assembleia da República nem com a demissão do Governo, ou
sequer com o termo daquele ano de 1985, uma vez que as autorizações
legislativas em matéria fiscal, constantes da lei orçamental, não res-
peitam a este ou àquele Governo, mas à definição das políticas fiscal
e financeira inerentes à lei orçamental pelo que não caducam como
esta não caduca com qualquer daqueles eventos, mantendo-se, pelo
contrário, até à entrada em vigor da nova lei orçamental, sendo o
diploma, no uso dela emanado, plenamente válido.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«a)- A taxa em favor do Instituto dos Produtos Florestais, criada

pela alínea g) do artigo 1o do Decreto-Lei no 75-c/86, de 23 de Abril,
assenta num preceito legislativo que está ferido de inconstitucionalidade;

b)- A verificação da inconstitucionalidade constitui fundamento de
oposição, nos termos da al. a) do artigo 176 do CPCI».

O Ex.mo magistrado do MP pronunciou-se pelo provimento do re-
curso, dada a inconstitucionalidade da al. g) do art. 1o do dec.-lei 75-c/86,
de 25-4, conforme jurisprudência do Tribunal Constitucional, que cita.

E, corridos os legais vistos, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) Na Rep. de Finanças de Ourém, foi instaurado o processo

de execução no 37.7.DD/89, para cobrança da quantia exequenda de
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498.473$00, contra a opoente, com base em certidão de dívida pro-
veniente do Instituto dos Produtos Florestais (al. g) do art. 1o do
D.L. 75-c/86, de 23-4), respeitante a taxa de Setembro a Dezembro
de 1986, Janeiro de 1987 e Janeiro de 1988;

b) A oponente foi citada em 10-4-1990;
c) A petição de oposição foi apresentada em 12-4-90;
d) Após a publicação da lei 2-B/85, de 28-2, e durante o ano de

1985, verificou-se a dissolução da Assembleia da República e a de-
missão do Governo que estava em pleno exercício de funções a quando
da publicação daquela lei;

e) O D.L. 75-c/86 foi publicado em suplemento ao Diário da Re-
pública, de 23-4-86, que apenas foi distribuído em 22-5-86;

f) A lei no 9/86 foi publicada no Diário da República de 30-4-86».
Vejamos, pois:
O Tribunal Constitucional, pelo seu acórdão no 207/93, in Diário

da República, 1a série, no 105, de 6 MAI 93, declarou a inconsti-
tucionalidade, com força obrigatória geral, da norma da al. c), do
art. 1o do dec.-lei 75-c/86, de 23-4, bem como dos seus arts. 2 al.
a) e 5 na parte em que se referem às taxas previstas naquela al. c).

Baseou-se tal aresto, em que o dec.-lei 75-c/86 foi emitido quando
havia já caducado a necessária autorização legislativa - art. 64 no

1 da lei 2-B/85, de 28 FEV (orçamento do Estado para 1985) -, ca-
ducidade que teve lugar em 31 de Dezembro do mesmo ano. Isto
por a al. i) do no 1 do art. 168o da Constituição incluir na reserva
relativa da competência legislativa da Assembleia da República, a
matéria da isenção de impostos e sistema fiscal, só podendo as au-
torizações legislativas, concedidas ao Governo, incidentes sobre tal
matéria, e mesmo que constantes da lei orçamental, ser utilizadas
até 31 DEZ, antes ou depois da lei constitucional no 1/89 - 2a revisão
constitucional - que aditou àquele art. 168o, o no 5 «as autorizações
concedidas ao Governo, na lei do orçamento, observam o disposto
no presente artigo e, quando incidam sobre matéria fiscal, só caducam
no termo do ano económico a que respeitam».

Ora, tais razões valem igualmente, com a mesma força, para a
dita al. g), à sombra da qual foram liquidadas as taxas em causa,
pelo que também ela é inconstitucional e, em consequência, ilegal
a referida liquidação.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida, julgando-se procedente a oposição
e, consequentemente, extinta a execução.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição à execução. Recurso jurisdicional.
Prazo para alegações. CPT. Art. 356.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art. 356 do CPT aplica-se apenas aos recursos in-
terpostos de decisões da 1a Instância para o T.T. 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.
87 § único do RSTA.

3 — Assim, um recurso interposto, em processo de oposição
à execução fiscal, de decisão da 1o Inst. para o STA,
não está deserto se o recorrente declarou, no respectivo
requerimento de interposição, que pretende alegar neste
Tribunal.

Recurso n.o 19.094, em que é Recorrente: Carnes Valinho, S.A.; Re-
corrido: a Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Brandão de
Pinho.

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

O Exmo Magistrado do MoPo veio suscitar a ”questão prévia” da
deserção do presente recurso jurisdicional, interposto por Carnes Va-
linho, S.A., com sede em Alcanede - Santarém, do despacho do T.T.
de 1a Instância de Santarém, proferido em 11 Out 94.

Como se mostra dos autos, aquele rejeitou liminarmente a oposição
que o mesmo havia deduzido contra a execução fiscal instaurada para
cobrança coerciva de dívida ao IROMA, no montante de 433.206$00.

O recorrente, no respectivo requerimento de interposição do re-
curso para o STA, declarou pretender alegar neste Tribunal.

Pretende, todavia, aquele Exmo Magistrado, que tal procedimento
não é, ora admissível, face ao CPT, ao contrário do que acontecia
no revogado CPCI.

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.
356 se faz a ressalva constante do art. 171 no5.

Não haveria, assim, possibilidade de, em tais recursos, apresentar
alegações neste STA, a qual, para o processo de impugnação, tem
consagração expressa naquele normativo e no art. 87 do RSTA. Por
falta de alegações, o recurso devia, pois, ser julgado deserto.

Ouvido o recorrente sobre tal questão, veio dizer ter o direito de
alegar neste STA, nos termos dos arts. 171 no1 e 174 no2 do CPT,
uma vez que, no requerimento de interposição do recurso, ”declarou
pretender alegar no Tribunal de recurso”.

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 diversos meios processuais, desde a impugnação judicial,
à transgressão e à 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. 257.
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E, delas, 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 referência da parte final do próprio preâmbulo do Código
- no5, 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 instância se aplica o presente
código, dado que o processo de recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo é regulado em lei especial”.

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 os arts. 167o a 179o - 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 todo 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 jesuisticamente, apenas dois artigos - 356 e 357 que,
enfaticamente, concretizam duas subsecções - !!! -, uma cada um,
da respectiva Secção X, reguladora dos recursos no processo de exe-
cução 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 mesmo 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. 9
no3 do Cod. Civil.
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Ora os recursos para este STA sempre foram regulados pela LOSTA
e pelo RSTA, quer inicialmente na vigência do CPCI, quer poste-
riormente no ETAF e na LPTA, com a inovação do recurso per
saltum, restrito à discussão de questões exclusivamente de direito
- cfr. os arts. 21o no4 e 32o no1 al. b) do ETAF e 131 e 132 da
CPTA.

E o mesmo resulta do referido art. 167o 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. 171o - 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 estava
legislativamente autorizado cfr. a lei 37/90, de 10 Ago e o art. 168o

no1 al. q) 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, pag. 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
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. 169 in fine -, disposição aliás tautológica pois, como
é sabido, a 2a instância não goza de qualquer lei orgânica sobre a
matéria - e 171o no5.

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 Abr 63.

Mas, assim sendo, o mesmo é de entender face aos arts. 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 instância, os processos da Secção do 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 es-
pecifica quais são, nem sequer diz que são todos.
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Não se pode ter, na verdade, como definitiva a letra do preceito,
numa simples interpretação literal.

É que o normativo levanta as maiores dúvidas do interprete, 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, em breve parêntesis, refira-se que da mesma falta de clareza

padece o no2 do art. 355, ao referir que ”o recorrente, com o re-
querimento 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 formula escolhida não foi cer-
tamente a mais feliz.

E deixam-se, por ora, de remissa, as questões levantadas pelo no2
daquele art. 356. Por exemplo, a do efeito ”devolutivo” e da reper-
cussão 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.

Depois, o próprio art. 357, ao estabelecer o direito subsidiário apli-
cável - ”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 obvio; depois o preceituado no CPT e finalmente o
Cod. 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 secção aplicar-se-à subsidiariamente, com as necessárias
adaptações, 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. 357 do CPT está muito perto
do seu homólogo do CPCI - art. 265 - ”salvo o disposto neste Código,
aos recursos em execução fiscal aplicar-se-à 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. 357 do CPT deve, pois,
ler-se ”Em tudo o que não estiver previsto neste código, aos recursos
em execução fiscal aplicar-se-à, com as necessárias adaptações, o re-
gime estabelecido no Código de Processo Civil, para os recursos em
processo de execução”.
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É óbvia, pois, a remissão para o preceituado no CPT, em suma,
para o dito capítulo 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. 118 define o âmbito do processo judicial tributário, pro-
cedendo - no2 - a mera exemplificação, como logo resulta do advérbio
”designadamente”.

É, aliás, obvia 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. 2 no5 da dita lei de autorização
e no3 in fine do preâmbulo do dec.-lei 154/91, que aprovou o CPT
-, no sentido de um procedimento extra-judicial ou não judicial.

Mas não há qualquer dúvida que a parte jurisdicional da execução
- oposição, embargos, graduação de créditos e anulação da venda
- constitui verdadeiro processo judicial tributário.

Aliás, nem rigorosamente tal seria necessário: bastaria a norma
remissiva do art. 357 para aplicação, aí, do dito capítulo VII. O que
se pretende aqui significar é a identidade de natureza do processo
que reforça a razão daquela aplicação subsidiária.

Temos, pois, que, a nosso ver, o art. 356 não se aplica aos recursos,
na execução fiscal, para este STA - aplicando-se, aqui, sim, a respectiva
lei orgânica - mas apenas aos recursos interpostos da 1a para a 2a

Instância.
Cfr., aliás, no sentido exposto, Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT,

Anotado, pags. 727 e segs., notas 4 e 13 a 17.
Acresce que, nos termos do art. 2 no1 do dec.-lei no 154/91, que

aprovou o CPT, este, tendo entrado em vigor em 1 Jul 91, aplica-se
aos processos pendentes, sendo - art. 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. 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 propugnadas pelo MoPo, 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. pag. 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 atraso de duas ou três semanas - resultante
apenas de um maior prazo para alegações - 20 dias - possa prejudicar,
levemente sequer, tal augúrio de celebridade; o remédio para o rápido
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escoamento das centenas de milhar de processos de execução fiscal
pendentes não está certamente nos parcos dias que assim se poupariam
na tramitação do recurso para o STA.

Conclui-se, pois, que o art. 356 do CPT se aplica apenas aos recursos
interpostos de decisões da 1a Instância para o Tribunal Tributário
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. 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.

É, 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 Acs. de 2-6-93 rec. 15.876 e 14.620, de 5-5-93 in Acs.
Douts. 388-429 e Rec. 15.114, de 6-10-93 rec. 15.378, 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. 16.948.

Termos em que se acorda desatender a questão prévia suscitada
pelo Exmo Magistrado do MoPo, devendo o processo seguir seus legais
termos, com a notificação da recorrente para alegações.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição à execução. Recurso jurisdicional.
Prazo para alegações. CPT. Art. 356.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art. 356 do CPT aplica-se apenas aos recursos in-
terpostos de decisões da 1a Instância para o T.T. 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.
87 § único do RSTA.

3 — Assim, um recurso interposto, em processo de oposição
à execução fiscal, de decisão da 1o Inst. para o STA,
não está deserto se o recorrente declarou, no respectivo
requerimento de interposição, que pretende alegar neste
Tribunal.

Recurso no 19.098, em que é Recorrente Carnes Valinho, S.A., Re-
corrido a Fazenda Pública, em que foi Relator o Exmo Conso Dr.
Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

O Exmo Magistrado do MoPo veio suscitar a ”questão prévia” da
deserção do presente recurso jurisdicional, interposto por Carnes Va-
linho, S.A., com sede em Alcanede - Santarém, do despacho de fls.
39 e segs., do T.T. de 1a Instância de Santarém, de 11 Out 94.

Como se mostra dos autos, aquele rejeitou liminarmente a oposição
que o mesmo havia deduzido contra a execução fiscal instaurada para
cobrança coerciva de divida ao IROMA, no montante de 4.363.388$00.

O recorrente, no respectivo requerimento de interposição do re-
curso para o STA, declarou pretender alegar neste Tribunal.

Pretende, todavia, aquele Exmo Magistrado, que tal procedimento
não é, ora admissível, face ao CPT, ao contrário do que acontecia
no revogado CPCI.

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.
356 se faz a ressalva constante do art. 171 no5.

Não haveria, assim, possibilidade de, em tais recursos, apresentar
alegações neste STA, a qual, para o processo de impugnação, tem
consagração expressa naquele normativo e no art. 87 do RSTA. Por
falta de alegações, o recurso devia, pois, ser julgado deserto.

Ouvido o recorrente sobre tal questão, veio dizer ter o direito de
alegar neste STA, nos termos dos arts. 171 no1 e 174 no2 do CPT,
uma vez que, no requerimento de interposição do recurso, ”declarou
pretender alegar no Tribunal de recurso”.

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 diversos meios processuais, desde a impugnação judicial,
à transgressão e à 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. 257.

E, delas, 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
meramente declarativa — ou, ao menos, no prazo de interposição
do recurso posição jurisprudêncial 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.
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Daí, a referência da parte final do próprio preâmbulo do Códi-
go — no5, 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 instância se aplica o presente
código, dado que o processo de recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo é regulado em lei especial”.

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 os arts. 167o a 179o — 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 todo 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 jesuisticamente, apenas dois artigos — 356 e 357 —
que, enfaticamente, concretizam duas subsecções — !!! —, 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 mesmo 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. 9
no3 do Cod. Civil.

Ora os recursos para este STA sempre foram regulados pela LOSTA
e pelo RSTA, quer inicialmente na vigência do CPCI, quer poste-
riormente no ETAF e na LPTA, com a inovação do recurso per
saltum, restrito à discussão de questões exclusivamente de direi-
to — cfr. os arts. 21o no4 e 32o no1 al. b) do ETAF e 131 e 132
da CPTA.

E o mesmo resulta do referido art. 167o 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. 171o — 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 estava
legislativamente autorizado — cfr. a lei 37/90, de 10 Ago e o art. 168o

no1 al. q) da Constituição.
Certo que, no ponto, aquele normativo se limita a reproduzir o

ETAF.
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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, pag. 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
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. 169 in fine —, disposição aliás tautológica pois, como
é sabido, a 2a instância não goza de qualquer lei orgânica sobre a
matéria — e 171o no5.

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 —, respec-
tivamente, haviam já atravessado incólumes a vigência do CPCI, nos
apontados termos — dec.-lei 45.005 de 27 Abr 63.

Mas, assim sendo, o mesmo é de entender face aos arts. 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 instância, os processos da Secção do 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 do interprete, 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 primeira 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, em breve parêntesis, refira-se que da mesma falta de clareza

padece o no2 do art. 355, ao referir que ”o recorrente, com o re-
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querimento de interposição, alegará dentro do prazo do recurso ...”
Claro que o recorrente não pode alegar ”fora do prazo do recurso”!
O que se quiz dizer foi que se teria, logo, de alegar com o requerimento
de interposição. Mas a formula escolhida não foi certamente a mais
feliz.

E deixam-se, por ora, de remissa, as questões levantadas pelo no2
daquele art. 356. Por exemplo, a do efeito ”devolutivo” e da reper-
cussão 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.

Depois, o próprio art. 357, ao estabelecer o direito subsidiário apli-
cável — ”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 obvio; depois o preceituado no CPT e finalmente o
Cod. 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 secção aplicar-se-à subsidiariamente, com as necessárias
adaptações, 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. 357 do CPT está muito perto
do seu homólogo do CPCI — art. 265 — ”salvo o disposto neste Có-
digo, aos recursos em execução fiscal aplicar-se-à com as necessárias
acomodações, o regime previsto na lei de processo civil para os re-
cursos 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. 357 do CPT deve, pois,
ler-se ”Em tudo o que não estiver previsto neste código, aos recursos
em execução fiscal aplicar-se-à, com as necessárias adaptações, o re-
gime estabelecido no Código de Processo Civil, para os recursos em
processo de execução”.

É óbvia, pois, a remissão para o preceituado no CPT, em suma,
para o dito capítulo 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. 118 define o âmbito do processo judicial tributário, pro-
cedendo — no2 — a mera exemplificação, como logo resulta do ad-
vérbio ”designadamente”.

É, aliás, obvia a razão da não referência expressa ao processo de
execução.
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É que este comporta uma fase ”administrativa” ou ”prévia”, nos
próprios dizeres legais — cfr. art. 2 no5 da dita lei de autorização
e no3 in fine do preâmbulo do dec.-lei 154/91, que aprovou o CPT —,
no sentido de um procedimento extra-judicial ou não judicial.

Mas não há qualquer dúvida que a parte jurisdicional da execução
— oposição, embargos, graduação de créditos e anulação da venda —
constitui verdadeiro processo judicial tributário.

Aliás, nem rigorosamente tal seria necessário: bastaria a norma
remissiva do art. 357 para aplicação, aí, do dito capítulo VII. O que
se pretende aqui significar é a identidade de natureza do processo
que reforça a razão daquela aplicação subsidiária.

Temos, pois, que, a nosso ver, o art. 356 não se aplica aos recursos,
na execução fiscal, para este STA — aplicando-se, aqui, sim, a res-
pectiva lei orgânica — mas apenas aos recursos interpostos da 1a para
a 2a Instância.

cfr., aliás, no sentido exposto, Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT,
Anotado, pags. 727 e segs., notas 4 e 13 a 17.

Acresce que, nos termos do art. 2 no1 do dec.-lei no 154/91, que
aprovou o CPT, este, tendo entrado em vigor em 1 Jul 91, aplica-se
aos processos pendentes, sendo — art. 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. 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 propugnadas pelo MoPo, 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. pag. 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 atraso de duas ou três semanas — resultante
apenas de um maior prazo para alegações — 20 dias — possa pre-
judicar, levemente sequer, tal augúrio de celebridade; o remédio para
o rápido escoamento das centenas de milhar de processos de execução
fiscal pendentes não está certamente nos parcos dias que assim se
poupariam na tramitação do recurso para o STA.

Conclui-se, pois, que o art. 356 do CPT se aplica apenas aos recursos
interpostos de decisões da 1a Instância para o Tribunal Tributário
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. 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.

É, aliás, quase uniforme a jurisprudência deste Tribunal no sentido
exposto (contra, que se conheça, apenas o Ac. de 25-XI-92 rec. 14.511).
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Cfr. os Acs. de 2-6-93 rec. 15.876 e 14.620, de 5-5-93 in Acs. Douts.
388-429 e Rec. 15.114, de 6-10-93 rec. 15.378, 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. 16.948.

Termos em que se acorda desatender a questão prévia suscitada
pelo Exmo Magistrado do MoPo, devendo o processo seguir seus legais
termos, com a notificação da recorrente para alegações.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Citação do cônjuge do executado. Nulidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A falta de citação do cônjuge do executado em processo
de execução fiscal e no caso de penhora de imóveis art.o
321o do CPT - não produz, em regra, nulidade, apenas
devendo efectuar-se, logo que notada tal falta, essa
citação;

II — No caso, porém, de essa pretensa falta ser arguida re-
portada a momento em que o cônjuge do executado,
devido ao falecimento deste, já estava, na qualidade de
cabeça-de-casal e sucessor daquele, a intervir no processo,
inexistia qualquer omissão, como é óbvio, eventualmente
integradora da arguida nulidade.

Recurso n.o 19.099, em que são recorrente: Maria da Conceição Neves
Moreira; recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exm.o Cons.o Dr.
Coelho Dias.

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

1. Maria da Conceição Neves Moreira, inconformada com a decisão
de fs. 367, vo, proferida pelo M.o Juiz do T.T. de 1a Instância de
Setúbal em 15.7.92, na qual se julgou improcedente o recurso que
havia interposto da decisão de fs. 329, do Chefe da Repartição de
Finanças - 1a - de Almada, que lhe indeferira a arguição de falta
de citação como cônjuge do falecido executado José Paulo da Silva
Moreira, e como cabeça-de-casal na herança daquele, daquela decisão
jurisdicional veio recorrer para este STA, assim concluindo a alegação
do recurso:

”A) a) feita a penhora e junta a certidão de ónus, devem ser citados
os credores com garantia real, relativamente aos bens penhorados,
e cônjuge do executado quando a penhora incida sobre bens imóveis
(art.o 321o do C.P.T.);
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b) a execução não prosseguirá enquanto tais citações se não mos-
trem efectuadas (art.o 321o, referido);

c) a referida citação foi ordenada, quanto aos credores com garantia
real em 14/02/92;

d) não tendo sido ordenada nem efectuada a citação do cônjuge;
e) A falta de citação é nulidade insanável e pode ser arguida até

ao trânsito em julgado da decisão final (art.o 251o do C.P.T.);
f) posteriormente a 14/02/92, só em 26/02/92 a recorrente foi no-

tificada nos autos;
g) a recorrente veio arguir a nulidade da falta de citação a que

se refere o art.o 321o em 04/03/92;
h) arguiu, portanto, a recorrente a referida nulidade tempes-

tivamente.
B) Entendendo de forma diferente a douta sentença recorrida violou

entre outras disposições legais o art.o 321o do C.P.T.”.
Termina, pedindo, com o provimento do recurso, se revogue a

sentença recorrida, considerando-se verificada a nulidade aludida e
ordenando-se a citação em falta, com anulação de todos os actos
praticados após o momento em que tal citação deveria ter sido feita.

1.1. Sem contra-alegações, subiram os autos a este Tribunal e, aqui,
emitiu o Exm.o Magistrado do M.o P.o o seguinte parecer:

”Após a morte do executado, não pode ser feita a citação do cônjuge
sobrevivo para os efeitos do art.o 321o do CPT pois não é, obviamente,
necessária, atenta a sua finalidade (assegurar a capacidade judiciária
do executado) e a lei proíbe a prática de actos inúteis (art.o 137o

do CPC).
Assim, a falta daquela citação não integra, no caso dos autos, a

nulidade definida no art.o 251o, n.o 1, a) do CPT.
Como assim, o despacho recorrido deve ser confirmado, com a

presente fundamentação, aliás, pelo que o recurso não merece
provimento”.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade:
”1. Foi intentada execução fiscal contra José Paulo da Silva Moreira

no âmbito da qual lhe foi penhorado em 18.7.1986 vários imóveis
- fls. 9 a 17;

2. A ora recorrente subscreve para os autos o requerimento de
fls. 257, como cabeça-de-casal, no âmbito do pagamento da dívida
exequenda com facilidades;

3. A ora recorrente como cabeça de casal aceitou a notificação
de executado no âmbito do pagamento da mesma quantia exequenda
(fls. 276);

4. A mesma recorrente em 26.10.1990 dirigiu ao então juiz auxiliar
junto da 1a repartição de finanças o requerimento de fls. 284, onde
se lê no seu art.o 1: ”Em 19 de Setembro de 1986 foram registadas
penhoras efectuadas em 18.6.1986 ...”;

5. Face ao falecimento do executado em 11.10.1985 foi o ora re-
corrente notificada em 27.11.1991 (fls. 304 e 305), como fiel depositária
em substituição do executado falecido, do cancelamento do registo
da penhora requerido;

6. Foi também a ora recorrente notificada do despacho que ordene
a venda judicial dos imóveis penhorados (fls. 307 v);

7. Veio então a ora recorrente deduzir a nulidade da falta da citação
da cabeça de casal face ao óbito do executado e a falta de citação
do cônjuge do executado (fls. 310 e segs);
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8. O Exm.o Chefe da Repartição indeferiu as declarações de nu-
lidade invocadas, considerando-as supridas - fls. 329”.

2.1. Seguidamente, considerando aplicável, no caso, o CPCI e não
o CPT, e que a recorrente restringira, implicitamente, nas conclusões,
o recurso do despacho do Chefe da Repartição à questão da nulidade
por falta de citação do cônjuge do executado, que também fora con-
siderada suprida, dela conheceu o Mm.o Juiz, mantendo aquele des-
pacho, com a consequente improcedência do recurso.

Para tanto, entendeu, em suma, que da falta da citação exigida
pelo art.o 212o do CPCI não adviera prejuízo para a recorrente, dadas
as suas mencionadas intervenções nos autos em 29.5.90 - requerimento
de fs. 257 - e em 26.10.90 - requerimento de fs. 284, com o consequente
conhecimento das penhoras efectuadas e possibilidade de requerer
o que entendesse, em defesa dos seus direitos.

2.2. Face às conclusões do presente recurso, apenas está em causa,
também, o decidido quanto a tal nulidade.

Com apelo ao art.o 321o do CPT e à sua prescrição de, feita a
penhora e junta a certidão de ónus, serem citados os credores com
garantia real, relativamente aos bens penhorados, e o cônjuge do
executado, quando a penhora incida sobre bens imóveis - só este
caso é referido pela recorrente -, sem o que a execução não pros-
seguirá, alega esta que, ordenada a citação dos credores em 14.2.92,
a sua não o foi, nem se efectuou, com a consequente nulidade, prevista
no art.o 251o do CPT, apenas tendo sido notificada, posteriormente
àquela data, em 26.2.92, pelo que a argui tempestivamente, quando
o fez em 4.3.92, contrariamente ao decidido na decisão recorrida.

Ora, conforme se tem entendido, a falta de citação do cônjuge
do executado, em processo de execução fiscal e no caso de penhora
de imóveis, implica, em regra, que se ordene tal citação, logo que
arguida ou notada, não constituindo essa falta nulidade principal,
por dela não advir, para o cônjuge, prejuízo, uma vez que, em execução
fiscal, nem o executado interfere na modalidade de venda dos bens
- cfr. art.o 322o do CPT - e os poderes processuais conferidos por
tal citação, em processo civil, se confinariam, precisamente à inter-
venção na forma de alienação dos bens penhorados (cfr. Anselmo
de Castro, ”A Acção executiva Singular, Comum e Especial”, 1970,
pág. 179, Alfredo de Sousa e Silva Paixão, ”CPT, Com. e Anot.”,
2a ed., pág. 501, e ac., deste STA, de 4.3.92, ”in” Ac. Dout. n.o 379,
pág. 774).

Sucede, porém, que, no caso dos autos, à data a que a recorrente
se reporta - 14.2.92 - para arguir a falta da sua citação, como cônjuge
do executado, já este havia falecido, em 11.10.89 (cfr. n.o 5 do pro-
batório e assento de óbito de fls. 314), e aquela ocupará a posição
de executada no processo, como cabeça de casal, embora se não mostre
cumprido nos autos o formalismo então exigido à data do óbito no
art.o 69o do CPCI.

E foi nessa qualidade - de cabeça-de-casal - que a ora recorrente
subscreveu o requerimento de fls. 257, aceitou a notificação de fls.
276o e verso, e requereu o levantamento de penhoras, em seu entender
desnecessárias, a fls. 284, tendo sido notificada do despacho que a
nomeou fiel depositária dos bens, em substituição do falecido marido,
em 27.11.91, a fs. 305 vo, e do despacho que ordenou a venda dos
bens, a fs. 307, v.o, em 26.2.92, tudo conforme consta do probatório
e se vê dos autos.

Verifica-se, assim, que, no momento em que foi proferido o des-
pacho de fls. 306,, em 14.2.92, no qual se ordenou a notificação do

1275

fiel depositário e dos credores com garantia real, a ora recorrente
não poderia já ser citada como cônjuge do executado, pois que ocupa-
ra, ela própria, no processo, a posição daquele, como sua sucessora,
inexistindo, desse modo, a arguida omissão, como bem observa, aliás,
o Exm.o Magistrado do M.o P.o, no seu parecer.

Improcede, assim, a arguição da referida nulidade, não por se mos-
trar a mesma suprida, conforme se entendeu na decisão recorrida,
mas por inexistência da omissão que, no entender da recorrente, a
poderia integrar.

Carece, pois, de fundamento, o interposto recurso, devendo man-
ter-se na ordem jurídica, pelas razões aduzidas, a decisão recorrida.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 70%.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Rodri-
gues. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo. Oposição. Impossibilidade superveniente lide. Cus-
tas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A instância extingue-se por inutilidade superveniente da
lide derivada da dívida exequenda ter sido paga antes
da instauração da execução fiscal.

2 — Não são devidas custas quando a instância se extinguir
por inutilidade superveniente por a exequente estar isenta
de custas e o executado e oponente não ter dado origem
à execução fiscal.

Recurso no 19.105, em foi recorrente Ministério Público e recorrido
Triunfo-Moagens SA, e a 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:

Triunfo - Moagens SA, p.c. 502563389, com sede, na Estrada Na-
cional, no 1, Loreto, Santa Cruz, Coimbra, veio deduzir oposição à
execução fiscal por dívida á Segurança Social com fundamento no
pagamento da dívida exequenda (arto 286, no 1, alínea e), do CPT).

O Centro de Segurança Social exequente veio informar (fls 18)
que a contribuinte fez prova do pagamento das contribuições men-
cionadas na certidão de dívida.

O digno representante da Fazenda Pública veio declarar que a
dívida exequenda era indevida por estar paga, verificando-se assim
a inutilidade superveniente da lide, devendo os autos ser arquivados.
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O digno Procurador da República é de parecer que a oposição
deve ser julgada procedente, nos termos da alínea e), do no 1, do
arto 286 do CPT.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Coimbra julgou
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, por haver
sido cumprido e satisfeito o pedido formulado no acto, condenado
a oponente nas custas (arto 447 do CPC).

O distinto magistrado do Ministério Público interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as conclusões seguintes:

1a. A execução a que esta oposição se reporta, foi instaurada para
a cobrança coerciva de duas pretensas dívidas à Segurança Social;

2a. Todavia, conforme ficou apurado nos autos, tais dívidas tinham
sido pagas, tempestivamente, antes de instaurada aquela execução;

3a. Daí que o Mo Juiz a quo devesse ter julgado procedente esta
oposição, com o fundamento previsto na alínea e) do no 1 do arto 286
do CPT.

4a. Assim, ao julgar extinta a instância, por inutilidade superveniente
da lide, com a condenação da oponente em custas, violou o Mo Juiz
a quo, por erro de interpretação, aquele normativo, bem assim a
invocada alínea e) do arto 287 do CPC;

5a. Face ao exposto, deve revogar-se a decisão recorrida e julgar-se
a decisão recorrida e julgar-se a oposição procedente, nos termos
ora sustentados.

A oponente não recorreu nem apresentou quaisquer alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Da análise dos autos encontra-se provado sem qualquer dis-

crepância que:
a) Em Fevereiro de 1993, foi instaurada na 2a Repartição de Fi-

nanças de Coimbra uma execução fiscal contra a oponente para a
cobrança coerciva das contribuições à Segurança Social de Vila Real
referentes a Dezembro de 1991 - 33.458$ - e Janeiro de 1992 - 38.797$.

b) Tais contribuições foram pagas, respectivamente, em 16.1.92 e
13.2.92.

c) As mencionadas contribuições foram pagas dentro do prazo legal
(fls. 22).

d) O serviço Sub-Regional da Segurança Social solicitou ao chefe
da repartição de finanças de Coimbra (2a repartição) por oficio de
12.10.94 (fls 24) ”mandar dar sem efeito, por indevida, a nova certidão
de dívida no 12/93 (fls 6), datada de 30.01.93;

e) A oposição foi deduzida em 8.3.93 f) Em 11.02.92, fora enviado
à oponente, o aviso referido no arto 275, no 1, do CPT. (fls 7).

2. Mostram os autos - e o recorrente (R) afirma - que toda a
questão se resume no facto de a oponente ter sido condenada nas
custas da oposição, uma vez que o Mo Juiz recorrido havia julgado
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, por a opo-
nente haver cumprido e satisfeito o pedido formulado na execução.

Com efeito as contribuições exequendas diziam respeito aos meses
de Dezembro de 1991 e Janeiro de 1992; foram pagas, respectiva-
mente, em 16.1.92 e 13.2.92; a certidão de dívida é de 30.1.93; a
própria exequente, em 12.10.94, pede para ser dada sem efeito a
mencionada certidão de dívida.

Daqui resulta que a execução fiscal foi indevidamente instaurada.
Por outro lado, a oposição deduzida com fundamento na alínea e)

do no 1, do arto 286 do CPT - pagamento da dívida exequenda é
legal por estar tal pagamento devidamente provados pois até foi efec-
tuado tempestivamente e muito antes de ser instaurada a execução.
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Tudo isto significa que a instauração da execução e a dedução
da oposição não podem imputar-se à contribuinte.

A instância extinguiu-se por se ter tornado inútil o seu prosse-
guimento. Não é preciso o andamento do processo. Não é necessário
o Mo Juiz conhecer do mérito da oposição. O oficio da entidade
exequente (v. supra no 1, alínea d)) ao pedir ao chefe da repartição
de finanças de Coimbra para ” mandar dar sem efeito, por indevida,
a nossa certidão de dívida no 12/93”. Determina a inutilidade su-
perveniente do prosseguimento da oposição. Daí que o Mo Juiz tinha
de declarar extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.

Daqui resulta que, nesta parte, a decisão recorrida não merece
censura.

3. A questão suscita-se no que respeita ás custas.
O Mo Juiz condenou a oponente nas custas.
O distinto recorrente entende que não são devidas custas.
E tem razão.
Com efeito, a oponente não deu causa a instauração da oposição,

por isso, não pode pagar as custas (arto 446, no1, do CPC). Nos termos
do arto 447, no 1, do CPC, quando a instância se extinguir por im-
possibilidade 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.

Quem deu origem à execução fiscal foi a exequente.
Porém, está isenta de custas (art. 5, alínea a) do Regulamento

das Custas nos processos das contribuições e impostos (DL no 49/74,
de 26.10) - cfr. artos 2 da Tabela de Custas no STA e 3, no 1, alínea a),
do Cód. das Cont.Jud.) o que quer dizer que não são devidas custas.

4. Em seguimento do exposto, a decisão recorrida teve de ser al-
terada no que diz respeito ás custas, uma vez que estas não são devidas.

Nestes termos, acordam em conceder provimento parcial ao recurso
no que diz respeito as custas.

Não são devidas custas.

Lisboa, 10 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Competência do Tribunal
Tributário. Limites da jurisdição fiscal. Competência cons-
titucional dos tribunais administrativos e fiscais. Respeito
das normas constitucionais e comunitárias relativas à pro-
tecção da concorrência. Processo equitativo perante a De-
claração Universal dos Direitos do Homem.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa é com-
petente para conhecer da cobrança de dívidas à Caixa
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Geral de Depósitos, ainda que emergentes de relações
jurídicas de direito privado, desde que os processos se
encontrem pendentes em juízo até 1 de Setembro de 1993.

II — Tal competência encontra fundamento legal nos artos 62o,
no 1, al. c) do E.T.A.F. e 61o do DL no 48.953, de 5
de Abril de 1969 (na redacção dada pelo art. 17o do
DL no 693/70, de 31/12).

III — Os limites de jurisdição estabelecidos no 4o, no 1, al. f)
do E.T.A.F. apenas impedem que os tribunais adminis-
trativos e fiscais decidam, em via directa ou principal,
acções ou recursos que tenham por objecto questões de
direito privado.

IV — Esses tribunais não estão impedidos de conhecer nas ac-
ções ou recursos da sua competência a que se refere o
arto 3o do E.T.A.F., a título incidental ou lateral, de re-
lações jurídicas de direito privado.

V — Na acção executiva fiscal, o tribunal tributário não pro-
cede a qualquer declaração do direito para o caso con-
creto, não procede a qualquer julgamento ou composição
de conflito relativo a relações jurídicas de direito privado.

VI — Nos limites da jurisdição dos tribunais administrativos
e fiscais podem não caber as acções executivas das suas
decisões declarativas.

VII — A competência constitucional conferida pelo arto 214o,
no 3 da C.R.P. representa a constitucionalização do sen-
tido constante dos artos 3o e 4o, no 1, al. f) do E.T.A.F.

VIII — A melhor doutrina concebe essa competência como con-
sagrante de um modelo típico, próprio de tribunais or-
dinários da justiça administrativa, que admite excepções,
desde que não descaracterizadoras do modelo típico.

IX — No processo de execução fiscal admite-se esse desvio em
relação à verificação e graduação de créditos, mas não
em relação à oposição que tenha por fundamento a apre-
ciação da validade da obrigação exequenda ou a sua
inexistência decorrente da eventual verificação de factos
extintivos ou modificativos da relação jurídica de direito
privado.

X — A prerrogativa da Caixa Geral de Depósitos cobrar as
suas dívidas em processo de execução fiscal não ofende
o arto 81o, al. f) da C.R.P., relativo à defesa da con-
corrência intraestadual, nem o princípio da igualdade
consagrado no arto 13o do mesmo diploma fundamental.

Recurso no. 14.162,, em que são recorrente Caixa Geral de Depósitos
e recorridos Facfrigo-Congelação e Refrigeração de Alimentos, Lda.
e outros e de que foi relator o Exmo. Conso. Doutor Benjamim
Rodrigues.

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

I - A Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, pessoa
colectiva de direito público, no 5000960046, com sede em Lisboa,
no Largo do Calhariz, dizendo-se inconformada com o despacho, de
89.11.30, do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (8o Juízo),
que, declarando-se incompetente em razão da matéria para conhecer
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da cobrança, em processo de execução fiscal, da dívida da recorrente,
advinda de um contrato privado de abertura de crédito, celebrado
com a executada FACFRICO-Congelação e Refrigeração de Alimen-
tos, Lda., com sede na Rua Gomes Freire, no 9 - 3o Esq., Lisboa,
ordenou o arquivamento dos autos e condenou em custas a recorrente,
dele recorre directamente para esta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, com
o prosseguindo do processo de execução e a isenção de custas da
recorrente.

II - Estribando a alteração do julgado que pretende nesta sede
de recurso, alegou a recorrente as razões que sintetizou nas seguintes
proposições conclusivas:

1 - De acordo com o disposto no arto 61o, no 1, alínea c) do E.T.A.F.,
compete aos Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer da co-
brança coerciva de dívidas a pessoas colectivas de direito público,
nos casos previstos na lei.

2 - Os artos 61o, no 1 do Decreto-lei no 48.953, de 5.4.69, que
aprovou a Lei Orgânica da Caixa Geral de Depósitos, na redacção
dada pelo art. 17o do Decreto-lei no 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 concretizar um caso para que remete expres-
samente o arto 62o, n 1, alínea c) do E.T.A.F. e que, consequentemente,
se encontra abrangido na respectiva previsão normativa.

3 - Na verdade a Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva
de direito público, competindo-lhe o exercício das funções de instituto
de crédito do Estado e, designadamente, de entre as suas várias atri-
buições de interesse público, administrar a Caixa Geral de Aposen-
tações e o Montepio dos Servidores do Estado (cfr. artos 2o e 4o

do Decreto-Lei n.o 48.953, de 5.4.69).
4 - Ora, é precisamente em atenção à sua natureza jurídica concreta

de direito público que é atribuída competência material aos Tribunais
Tributários de 1a Instância para a cobrança das suas dívidas.

Sendo que, é exactamente em razão da natureza jurídica do credor
que o próprio arto 62o, no 1, al.c) do E.T.A.F. define a competência
(material) para a cobrança coerciva de determinadas dívidas, sem
que assuma qualquer relevância a origem, natureza ou proveniência
da própria dívida.

5 - As funções e atribuições da Caixa Geral de Depósitos enquanto
Instituto de Crédito do Estado devem ser objecto de uma análise
ou duma abordagem complexiva que enfoque o conjunto das ope-
rações e missões que lhe competem, bem como dos meios colocados
ao seu dispor para o efeito, e não simplesmente, como faz o despacho
recorrido, numa ou outra operação pontual atomisticamente con-
siderada.

6 - O arto 4.o, n.o 1, alínea f) do E.T.A.F., sob a cuja epígrafe
limites da jurisdição, em nada releva para a apreciação da questão
em análise (competência para a cobrança de dívidas à recorrente),
já que o que com ele 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, uma restrição ou excepção ao princípio geral da
plenitude da jurisdição, segundo o qual o Tribunal por onde corre
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a acção deverá ser também o competente para a decisão de todas
as questões e incidentes nela suscitados.

7 - Aliás, na execução movida pela recorrente não se suscita qual-
quer questão de direito privado, designadamente emergente do con-
trato de mútuo que, com a inerente força probatória, serve de título
executivo, restringindo-se o pedido à cobrança da dívida por aquele
titulada 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.

8 - As disposições especiais que atribuem competência ao Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa para cobrança das dívidas à
Caixa Geral de Depósitos (arto 61o, no 1 do Decreto-Lei n.o 48.953
e arto 159o, no 1 do Decreto-Lei n.o 694/70), não foram revogados
pelo arto 121o, no 1 do E.T.A.F., já que se enquadram na ressalva
deste constante, para elas remetendo expressamente o arto 62o, no 1,
al.c) na sua previsão normativa abstracta.

9 - O arto 62o, no 1, al. c) do E.T.A.F. e o arto 61o do Decreto-Lei
n.o 48.953 não padecem de qualquer inconstitucionalidade, aliás, nem
sequer invocada no despacho recorrido, quer se considere a Cons-
tituição na redacção anterior à primeira revisão constitucional, quer
na redacção actual, posterior à Lei Constitucional no 1/89, de 8.7.

10 - O douto despacho recorrido ao declarar a incompetência ma-
terial do Tribunal Tributário de 1a Instância para cobrar as dívidas
à Caixa Geral de Depósitos contraria a jurisprudência pacífica desse
Venerando Supremo Tribunal Administrativo, ilustrado, v.g. nos Acór-
dãos de 4.11.87 (Proco. no 4074) e de 12.4.89 (Proco. o 10.474).

11 - Assim o despacho recorrido ao considerar o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa incompetente em razão da matéria para
conhecer da cobrança coerciva da dívida exequenda à Caixa Geral
de depósitos, emergente do mútuo, violou as disposições conjugadas
dos artos 61o, no 1 do Decreto no 694/70, de 31.12 e arto 62o, no 1,
al. c) do E.T.A.F.

12 - 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 artos 59o, no 1 do Decreto-Lei n.o 48.953, de 5.4.69, 156o do
Regulamento aprovado pelo Decreto no 694/70, de 31.12 e art. 5o,
no 1, al. d) do R.C.P.C.I., aprovado pelo Decreto-lei no 449/71, de
26.10.

III - O Digno Magistrado do Mo. Po., junto deste Supremo Tribunal,
invocando a jurisprudência pacífica tirada em casos idênticos, pro-
nunciou-se pelo não provimento do recurso.

IV - Não houve contra-alegações.
V - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A Decisão Recorrida.
O despacho recorrido, para concluir pela incompetência em razão

da matéria do tribunal tributário, invocou que, não obstante no
arto 62o, no 1, al.c) do Decreto-lei no 129/84, de 27 de abril (E.T.A.F.),
se estipular que compete aos tribunais tributários de 1a instância co-
nhecer “da cobrança de dívidas a pessoas de direito público nos casos
previstos na lei . . .”, e a Caixa se contasse entre elas, o certo é que
aí não se poderiam ver incluídas as dívidas emergentes de relações
jurídicas de direito privado, só porque a credora é pessoa de direito
público, por estarem excluídas da jurisdição dos tribunais fiscais pelo
arto 4o, no 1, al. f) do E.T.A.F (Aliás, exclama-se, também o Estado
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é pessoa colectiva de direito público e não goza do foro fiscal para
a cobrança das suas dívidas privadas), em consonância, de resto, com
o que veio depois estabelecer o arto 214o, no 3 da Constituição da
República Portuguesa, pelo que o arto 61o do Decreto-lei no 48.953,
de 5 de abril de 1969 se encontrava revogado não só por força do
disposto nos artos 7o do C.Civil, 4o, no 1, al. f) e 121o, no 1 do
DL. 129/84, de 27 de Abril, mas também por força do arto 214o no 3
da Constituição da República Portuguesa. Por outro lado, aduz-se,
a cobrança das dívidas advindas da actividade privada bancária da
exequente, em processo de execução fiscal, constituiria uma prer-
rogativa de que não disporiam os outros agentes económicos do mesmo
ramo de actividade, pelo que ofenderia os princípios da concorrência
e da igualdade das partes, na medida em que as demais entidades
bancárias não gozam do acesso à jurisdição fiscal e os executados,
não obstante pudessem discutir nos tribunais comuns a relação jurídica
subjacente, sempre seriam vítimas de incertezas, insegurança e de-
moras decorrentes da inter-relacionação dos processos nas duas
jurisdições.

B - A Questão Decidenda
A questão a resolver consubstancia-se em saber se o Tribunal Tri-

butário de 1a Instância de Lisboa é ou não materialmente competente
para a cobrança, em processo de execução fiscal, de uma dívida à
caixa Geral de Depósitos proveniente de mútuo celebrado entre ela
e um particular, e se tal prerrogativa ofende quaisquer normas ou
princípios constitucionais como o da livre concorrência entre os agen-
tes económicos e o da igualdade entre os executados.

C - A Matéria de Facto
a) - Com base numa escritura pública entre a exequente e a ora

executada FACFRIGO- CONGELAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE
ALIMENTOS, LIMITADA, celebrada em 83.06.14, foi instaurado,
em 88.07.07, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (8o Juí-
zo) processo de execução fiscal para cobrança da dívida do valor,
à data de 87.12.17, de 91.980.873$00.

b) - Essa dívida é proveniente de capital e juros de um contrato
de abertura de crédito para financiamento, concedido pela exequente,
celebrado entre ela e a executada, garantido por hipoteca e penhor
mercantil.

D - A Fundamentação
A questão decidenda já foi enfrentada por diversas vezes, quer

neste Supremo Tribunal, que sempre a resolveu no sentido da com-
petência do tribunal tributário de 1a instância para a cobrança das
referidas dívidas da Caixa geral de Depósitos (cfr. o Ac. de 91.01.23,
publicado nos Acórdãos Doutrinais no 364, pags. 506 e a citação das
decisões nele feita), quer no Tribunal Constitucional que doutrinou
igualmente no mesmo sentido (cfr. Acs. n os 371/94, de 94.05.11;
509/94, de 94.07.14 e 508/94 de 94.07.14, in respectivamente D.R.,
II Série de 94.09.03, 94.12.14 e 94.12.13), sem ter vislumbrado qualquer
inconformidade com as normas ou princípios constitucionais na atri-
buição ao tribunal tributário daquela competência, por banda dos
artos 62, no 1, al. c) do ETAF e 61o do Decreto-lei no 48.953, de
5 de Abril de 1969, com a redacção dada pelo artos 17o do Decreto-lei
no 693/70, de 30/12 e do arto 159o, no 1 do Decreto no 694/70 de
31/12 (Regulamento da Caixa Geral de Depósitos).

Não obstante a Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
ter sido convertida pelo Decreto-lei no 287/93, de 20 de Agosto, em
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sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos (Caixa Geral
de Depósitos, S.A.), após, previamente, o decreto-lei no 277/93, de
10 de Agosto, ter autonomizado da antiga instituição a Caixa Geral
de Aposentações e o Montepio dos Servidores do Estado, fundindo-as
numa única entidade denominada Caixa Geral de Aposentações, e
de o arto 2o, no 1 daquele primeiro diploma ter determinado a sucessão
ex lege da nova sociedade à primitiva exequente no crédito proveniente
de mútuo bancário, nem por isso deixou de ter interesse a decisão
da questão proposta, pois que, apesar dos referidos preceitos que
atribuíam competência aos tribunais tributários não haverem sido res-
salvados pela revogação efectuada pelo arto 9o, no s 1 e 2 daquele
DL. no 287/93 dos Decretos-leis nos 48.953, de 5 de abril de 1969,
693/70, de 31/12 e 694/70, de 31/12, o certo é que no no 5 do mesmo
arto 9o se estabeleceu que “as execuções pendentes à entrada em
vigor do presente diploma continuam a reger-se, até final, pelas regras
de competência e de processo vigentes nessa data”. Quer dizer que
em relação aos processos pendentes em 1 de Setembro de 1993, data
da entrada em vigor do DL. no 287/93, por força do seu arto 10o,
a questão continua a merecer interesse e a ter de ser resolvida.

Por isso a vamos enfrentar, sem dissonância com a linha juris-
prudencial conhecida.

No arto 62o, no 1, al.c) do E.T.A.F. (DL. no 129/84, de 27 de Abril)
atribui-se competência aos tribunais tributários de 1a instância para
conhecer “da cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público,
nos casos previstos na lei . . .”.

Estamos perante uma norma de atribuição de competência que
se limitou a reconhecer, e daí a sua formulação por remissão para
outros actos normativos, uma longa prática legislativa de cometer
aos tribunais das contribuições e impostos, ora tribunais tributários,
a competência para proceder à cobrança das dívidas das mais diversas
entidades ou pessoas de direito público, decerto sob o impulso mo-
tivador de, por esse modo, se conseguir uma mais célebre, informal
e simplificada via, características do processo de execução fiscal, de
cobrança das dívidas dessas pessoas. E não há dúvida que a Caixa
Geral de Depósitos era, então, uma pessoa colectiva de direito público,
como decorria linearmente do DL. no 48.953, de 5 de Abril de 1969
(artos 2o a 4o).

Já no Código de Processo das Contribuições e Impostos se admitia,
para além do núcleo essencial da atribuição de competência para
a execução ou competência executiva, definido em função da matéria
tributária, uma orla de competência executiva acidental definida em
leis avulsas. Basta ler os artos 37o, al. c) e 144o para se chegar a
tal conclusão. E a prática legislativa era rica na consagração desta
competência, como dão notícia exemplificativa Alfredo José de Sousa
e José da Silva Paixão no seu Código de Processo das Contribuições
e Impostos, Anotado, 2a edição, pags. 410 e sgs. Aquele citado preceito
do E.T.A.F. (do arto 61o, no 1, al.c)) outra coisa não quis do que
enquadrar sistematicamente todas essas normas avulsas de atribuição
acidental de competência em que o único critério unificador que as
identificava se traduzia no facto de as credoras das dívidas serem
pessoas colectivas de direito público.

Essa atribuição resultava, assim, de uma concreta ponderação le-
gislativa do Estado dos interesses públicos a proteger, efectuada dentro
da sua discricionariedade legiferante, dentro da qual nenhum relevo
alcança o facto de não se auto-atribuir a mesmo direito de recurso
aos tribunais fiscais para cobrança das dívidas de natureza privada.
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Tendo sobrevindo, em relação ao E.T.A.F., como igualmente à
consagração constitucional dos tribunais administrativos e fiscais como
categoria de tribunais com estatuto constitucionalmente autónomo
e com competência específica para o julgamento de litígios emergentes
de relações administrativas e fiscais, feita pelo arto 214o da C.R.P.,
introduzido pela revisão constitucional de 1989, que eram, até aí,
admitidos constitucionalmente como possibilidade colocada na mão
do legislador ordinário, o C.P. Tributário veio a tomar o mesmo pro-
cedimento no seu arto 233o, aqui com maior explicitação verbal através
das suas als. b) e c) do no 2.

Ora, entre as referidas leis avulsas de atribuição de competência
contava-se o arto 61o do DL. no 48.593, de 5 de Abril de 1969 (na
redacção dada pelo art. 17o do DL. no 673/70, de 31/12) que, no
seu no 1, atribuía aos tribunais de 1a instância das contribuições e
impostos de Lisboa a competência para a cobrança coerciva de todas
as dívidas de que fosse credora a Caixa e suas instituições anexas,
servindo de título executivo as escrituras, títulos particulares, letras,
livranças ou qualquer outro documento apresentado pela instituição
exequente, incluindo as certidões ou fotocópias autenticadas extraídas
dos livros da sua escrita. E no seu no 2 acrescentava-se que “Os
documentos a que se refere o no 1 servirão igualmente para a Caixa
e as instituições anexas deduzirem os seus direitos em quaisquer pro-
cessos em que sejam reclamantes ou interessadas”.

Será, porém, que esta consagração de competência feita em lei
avulsa, susceptível de integrar a norma em branco ou o conceito aberto
de competência constante do citado arto 62o, no 1, al. c) do E.T.A.F.,
não estará revogada pelo seu arto 4o, no 1, al.f)?

É, evidentemente, o raciocínio da decisão recorrida. Ao afirmar
a exclusão da jurisdição administrativa e fiscal dos recursos e acções
que tenham por objecto “questões de direito privado, ainda que qual-
quer das partes seja pessoa de direito público” este preceito obstaria,
diz-se, a que o tribunal tributário pudesse conhecer da questão exe-
cutiva por esta se traduzir na cobrança de uma dívida proveniente
de um mútuo de direito privado.

Trata-se, porém, de uma leitura apressada do preceito que não
entende aos elementos histórico, sistemático ou teleológico, nem, fi-
nalmente, sequer ao elemento verbal a ter em conta na sua inter-
pretação, tal como se manda no arto 9o do C.Civil.

Em primeiro lugar, a alegada interpretação não atenta em que,
não se distinguindo no arto 62o, no 1, al. c) do E.T.A.F., - e onde
lex non destinguit nec nos destinguire debemus -, entre dívidas advindas
de relações jurídicas de direito privado ou de direito público e, entre
estas, as de matriz tributária ou não tributária, se arrisca a chegar
a uma solução de incongruência entre os dois preceitos do diploma,
até porque este, nas suas normas revogatórias (arto 121o), não revogou
aquela lei especial, nem outras relativas a outras pessoas de direito
público.

Depois, a mesma interpretação vai contra toda a tradição histórica
dos tribunais fiscais conhecerem da cobrança das dívidas, ainda que
provenientes de actos ou negócios de direito privado, de um imenso
rol de pessoas colectivas de direito público, não sendo admissível
que o legislador do E.T.A.F., se tal quisesse, não o declarasse ex-
pressamente e se ficasse pro uma eventual revogação tácita.

Por outro lado, o entendimento, que se rejeita, não se apercebeu
que o arto 4o, n o 1, al. f) do E.T.A.F. é uma decorrência lógica
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do critério material de definição do conteúdo da função jurisdicional
dos tribunais administrativos e fiscais, afirmado no artigo anterior,
segundo o qual lhes cabe “dirimir os conflitos de interesses públicos
e privados no âmbito das relações jurídicas administrativas e fiscais».
O que ali se pretendeu foi estabelecer os limites da jurisdição ad-
ministrativa e fiscal quando no julgamento de conflitos emergentes
de relações jurídicas administrativas e fiscais se deparasse com uma
questão de direito privado, afirmando-se a regra de que a definição
da solução dos conflitos no âmbito das relações jurídicas de direito
privado não cabe por via directa ou principal aos tribunais admi-
nistrativos e fiscais, mas antes a outra ordem de tribunais a quem
tradicional e constitucionalmente vinham sendo cometidas, ou seja,
aos tribunais comuns (cfr. artos 205o e 213o, n o 1 da C.R.P.). Aos
tribunais administrativos e fiscais está vedado declarar o direito nas
acções e recursos cujo objecto é uma questão de direito privado,
ou em que o conflito a resolver, nessa acção ou recurso, é directa
e principalmente uma composição de uma relação jurídica de direito
privado. Já não está excluído que o tribunal administrativo conheça,
lateral ou incidentalmente, de uma questão que implique a apreciação
de relações jurídico-privadas, quando de tal dependa o conhecimento
do objecto da acção ou recurso, da sua competência, e que, assim,
surgem enxertadas naqueles meios processuais, não sendo legítimo
falar neste caso de uma composição de um litígio no âmbito das
relações jurídicas do direito privado. Trata-se de uma ressava con-
templada no 2 do referido arto 4o.

Finalmente, os próprios termos verbais inculcam a solução defen-
dida, ao falarem dos recursos e acções que tenham por objecto questões
de direito privado, o que implica que em tais meios processuais se
peça a composição de qualquer conflito emergente de relações ju-
rídicas de direito privado.

Ora, a acção executiva não envolve, na sua formulação fiscal (já
assim poderá não acontecer na sua conformação no processo comum,
em que se poderá enxertar uma fase declarativa do direito,
cfr. artos 805o e sgs. do C.P.Civil), qualquer declaração do direito,
qualquer julgamento de que resulte, pela aplicação do direito, a com-
posição do litígio entre as partes. Na execução fiscal, o direito exe-
quendo está completamente definido no título que certifica a existência
de uma dívida certa, líquida e exequível e com efeitos equiparados
a decisão com trânsito em julgado (artos 153o e 154o do C.P.C.I.
e ora 234o e 235.o do C.P.T.). Esse direito, ainda que emergente
de uma relação jurídico-privada, como acontece no caso sub judice,
já vem definido de uma fase anterior e exterior ao processo de exe-
cução, tendo ocorrido no momento em que as partes formaram o
título que serve de base à execução, ou seja quando outorgaram a
escritura pública em que assumiram as obrigações exequendas.

O processo executivo acaba por traduzir-se numa série de actos
materiais ou instrumentais adequados à cobrança da quantia exe-
quenda, através da execução do património que é legalmente a garantia
do cumprimento das obrigações ou direitos antes assumidos (art 817o

do C.Civil).
Nesta medida, o processo executivo não está contemplado na ex-

clusão da jurisdição administrativa e fiscal que se examinou, dado
que por ele nenhum direito se declara, mas tão-só se dá satisfação
material ou pecuniária ao direito declarado.

Temos, portanto, de concluir pela competência do tribunal fiscal
para a execução da dívida à Caixa Geral de Depósitos, nos termos
dos falados arto 62o, no 1, al. c) do E.T.A.F. e 61o do DL. no 48.953,
de 5 de Abril de 1969 (na redacção dada pelo DL: no 693/70).
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Não se objecte a esta conclusão, como parece induzir-se da decisão
recorrida, sem, contudo, sustentar abertamente ter ocorrido qualquer
inconstitucionalidade superveniente, que ela afrontará a competência
material conferida pelo arto 214o, no 3 da C.R.P. aos tribunais ad-
ministrativos e fiscais, segundo o qual lhes competirá “o julgamento
das acções e recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir
os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais”.

Vê-se, na verdade, que o legislador constitucional da Lei Cons-
titucional no 1/89, que introduziu aquele artigo 214o, convertendo
esta categoria de tribunais de mera possibilidade de existência à face
da lei ordinária, como antes acontecia, em categoria de tribunais com
estatuto constitucional autónomo e competência específica, em tri-
bunais ordinários da justiça administrativa (cfr. Gomes Canotilho e
Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3a ed.,
1993, pags. 807), se limitou a constitucionalizar as disposições que,
no E.T.A.F., tinham expressado o conteúdo da função jurisdicional
e os seus limites desta categoria de tribunais dentro das normas e
princípios então permitidos pela Constituição.

A atitude do legislador constitucional de 1989 não vem revestida
de qualquer caracter inovatório quanto à extensão semântica das nor-
mas incluídas na Constituição e, muito menos, com qualquer propósito
de romper com a competência que esses tribunais tinham à face do
E.T.A.F., de romper com o status quo ante.

Sendo assim, parece que o legislador constitucional, na previsão
da competência destes tribunais se terá afastado do entendimento
da consagração de uma reserva absoluta de jurisdição (aceite por
Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit. pags. 814), que se mostraria
incompatível com a nossa tradição e prática jurídicas, para aderir
a uma posição de consagração de tais tribunais “como um modelo
típico”, susceptível de adaptações ou de desvios em casos especiais,
sem descaracterização do modelo, de que fala José Carlos Vieira
de Andrade, Direito Administrativo e Fiscal, lições policopiadas, Coim-
bra, 1993-1994, pagas. 10.

Dentro desta adaptação cabe, seguramente, o entendimento de que
o arto 214o, no 3 da C.R.P. apenas abrange o julgamento das acções
e recursos que tenham por objecto relações jurídicas administrativas
e fiscais, ou em que se vise a declaração do direito ou a composição
dos litígios nessas relações, podendo ficar de fora a matéria da exe-
cução dessas decisões, como cabe o entendimento de a competência
para a cobrança de dívidas a pessoas colectivas de direito público
(arto 62o, no 1, al.c) do E.T.A.F.), como à Caixa Geral de Depósitos,
emergentes de relações jurídicas de direito privado, poder ser atribuída
aos tribunais fiscais.

Por outro lado ainda, aquela possibilidade de desvio ao modelo
típico, sem a sua descaracterização, autoriza ainda que o juiz fiscal
possa, lateral ou incidentalmente, conhecer das relações jurídicas de
direito privado na verificação e graduação de créditos, como meio
absolutamente necessário para conseguir atingir o fim processual da
execução que é o pagamento aos credores, mas já não de outras
relações jurídicas de direito privado que se possam suscitar no pro-
cesso, em oposição à execução, que envolvam, em via principal, a
discussão e decisão dessas relações e dos aspectos que tenham que
ver com a validade da obrigação exequenda ou com as vicissitudes
que a sua vida possa ter, decorrentes dos negócios efectuados ou
de factos entretanto ocorridos que se reflictam sobre os seus efeitos,
casos em que se terão de remeter as partes para o tribunal comum.
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Ao fim e ao cabo, ainda, a adopção da atitude imposta pelo falado
arto 4o do E.T.A.F.

Do que vai dito flui, pois, que a competência dos tribunais tributários
para conhecer da cobrança das dívidas às pessoas colectivas de direito
público (arto 62o, no 1, al. c) do E.T.A.F.), e entre elas à Caixa Geral
de Depósitos (arto 61o do DL. no 48.953), não ofende quaisquer dos
já analisados preceitos legais ou constitucionais.

Mas, perguntar-se-á, não sairão violados os invocados princípios
da equilibrada concorrência e da igualdade entre os executados que
até se podem ver consagrados no texto constitucional?

A resposta é, sem dúvida, negativa.
Antes de mais há que registar que o preceito do arto 81o, al. f)

da C.R.P., onde se comete como tarefa prioritária do Estado a de
assegurar a equilibrada concorrência entre as empresas, não é um
comando constitucional imediatamente preceptivo que contenha di-
rectamente o critério de conduta dirigido aos seus destinatários, mas
meramente uma norma programática ou directora, dirigida aos órgãos
constitucionais que tenham competência para desenvolver essa in-
tenção constitucional.

Depois, não se vê como possa a utilização de um especial processo
de execução dos créditos bancários favorecer a concorrência da exe-
quente. É que, por um lado, tal susceptibilidade legal apenas surge
em momento posterior àquele em que a concorrência na concessão
dos créditos bancários se desenha. Ele diz respeito a uma fase exterior
ao negócio bancário que só surge se as partes não cumprirem as
obrigações neles assumidas. De resto, a invocada prerrogativa, por
se traduzir num processo de execução mais expedito, tem mais po-
tencialidade para deixar de servir de factor de preferência dos po-
tenciais clientes, por não se poder, aí, entrar em linha de contra
com a maleabilidade que o outro processo comum propicia.

Por último, quanto à invocada violação do princípio da igualdade
em relação aos clientes da Caixa Geral do Depósitos que venham
a ser executados. Como é evidente, dada a natureza relacional do
princípio constitucional da igualdade, consagrado no arto 13o da
C.R.Portuguesa (cfr. Fernando Alves Correia, O Plano Urbanístico
e O Princípio da Igualdade, pags. 399), a sua apreciação implica uma
comparação com o estatuto de executado em relações jurídicas fir-
madas com as restantes instituições bancárias.

É evidente a fragilidade do argumento. O processo de execução
fiscal não agrava as possibilidades de defesa dos mutuários. Se a defesa
não for possível dentro do processo de execução, até por razões de
competência do tribunal fiscal para apreciar e decidir a título principal
as questões que tenham que ver com a validade da obrigação privada
exequenda ou com os seus factos extintivos ou modificativos, os in-
teressados têm ao seu dispor os meios do processo comum, como
já se disse.

Depois não se pode qualificar a susceptibilidade de maior celeridade
e de menor formalismo ou ritualismo como implicante de diminuição
de garantias, desde que se dê a oportunidade de defesa em tempo
bastante, e ele não está em dessintonia em relação ao que se passa
no processo comum, conseguindo-se aqueles efeitos essencialmente
com a oficiosidade da prática de certos actos processuais. De contrário,
deixaria de reivindicar-se a abolição de muita burocracia. . .

Para rematar, considerar-se-á que os eventuais interessados não
são surpreendidos por quaisquer actos processuais que não estejam
regulados na lei, dado o seu carácter estritamente vinculado, podendo
defender-se de qualquer acto que lese os seus direitos (cfr., ao tempo,
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o arto 254o do C.P.C.I. e, ora, os artos 355o a 357o do C.P.T.), pelo
que o processo é um processo equitativo, além de que, existindo outras
instituições bancárias sempre poderão obstar a serem partes no pro-
cesso tributário.

É evidente que o tratamento executivo não é geometricamente
igual, dado o diferente encadeamento dos actos processuais e a ne-
cessidade de colaboração das partes no desenvolvimento dos mesmos,
ou seja o impulso processual das partes é, no processo de execução
fiscal, de menor grau.

Todavia, essas dissemelhanças não alcançam intensidade material
que permitam defender-se que o executado fiscal se encontra numa
posição muito diferente do executado comum.

De resto, as pequenas diferenças encontram fundamento material
bastante, - factor este que é a medida da conformidade constitucional -,
no facto dos interesses públicos em jogo, conexionados com a natureza
da pessoa da exequente ou com a natureza da dívida, reclamarem
essa atitude legislativa, não se estando aqui perante a atribuição ar-
bitrária de um privilégio.

De tudo flui que o despacho recorrido não pode manter-se, pois
que não se verifica a incompetência material do tribunal para a co-
brança da dívida em processo de execução fiscal, nem ocorrem as
outras ilegalidades nele analisadas.

A revogação do despacho recorrido no segmento relativo à com-
petência do tribunal implica, desde logo e independentemente do
esclarecimento da questão sobre se a recorrente se encontra ou não
isenta de custas, que, no caso concreto, ela as não deve, por o despacho
recorrido não se manter e a condenação em custas resultar como
consequência necessária da pronúncia do tribunal quanto à questão
da competência, na medida em que lhe teria dado causa (cfr. arto 446o

do C.P.Civil).
Daí que não haja tal questão de ser apreciada autonomamente

(cfr. artos 660o, no 2, 713o, no 2 e 726o do C.P.Civil).
VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-

bunal em conceder provimento ao recurso, revogando o despacho
de indeferimento liminar recorrido que deverá ser substituído por
outro que não seja de indeferimento com base nos mesmos funda-
mentos naquele apreciados.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

IVA. Liquidação adicional. Impugnação da fixação ou de-
terminação do imposto. Impugnação da liquidação.
Art. 86.o do CIVA antes e depois do Dec.-Lei 198/90 de
19/6.



1288

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na liquidação adicional do imposto sobre o valor acres-
centado verifica-se uma íntima ligação entre a fixação
da matéria tributável e a própria liquidação do imposto
que se confundem no mesmo acto.

II — Na vigência da primeira redacção do art. 86o do CIVA
previa-se a impugnação judicial da fixação definitiva do
imposto, como se de acto destacável se tratasse, apenas
quando ocorresse preterição de formalidades legais.

III — No regime do art. 86o do CIVA com a redacção que
lhe foi dada pelo Dec.-Lei 198/90, de 19/6, para além
de se ter alargado o âmbito da sindicabilidade contenciosa
não apenas a quaisquer ilegalidades mas também aos
erros praticados na determinação do imposto em falta,
remeteu-se o seu conhecimento contencioso para a im-
pugnação judicial da liquidação na qual se acumula o
ataque a todos os actos anteriores, em homenagem ao
princípio da impugnação unitária.

Recurso no 14 935. Recorrente: Grande Cervejaria Solmar, Lda.; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator, Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Grande Cervejaria Solmar, Lda. com sede na Rua das Portas de
Santo Antão, 106 e 108 em Lisboa, impugnou judicialmente perante
o Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa a liquidação de IVA
no montante de 1.015.562$00 e de 170.450$00 de juros compensatórios
referentes ao exercício de 1990, com fundamento em inexistência de
facto tributário.

Por sentença de 29/4/92, o M.mo Juiz daquele Tribunal (7o Juízo)
julgou “inadmissível o recurso interposto” “uma vez que considerou
procedente” a excepção de incompetência material do Tribunal”.

Fundamentou-se, para tanto, na “excepcionalidade derivada do fac-
to de o art. 86o do CIVA prever a insusceptibilidade de reclamação
ou impugnação nos termos do CPCI contra o imposto fixado nos
termos dos arts. 84o e 85o salvo se na fixação do imposto tiver havido
preterição de formalidades legais, caso em que o sujeito passivo poderá
recorrer o Tribunal Tributário de 1a instância, ficando vedada, pois
e “a contrário”, ao Tribunal a censura dos critérios da fixação do
valor sendo, por isso, materialmente incompetente para os apreciar”.

Teceu ainda várias considerações sobre “a validade constitucional
desta restrição imposta pela lei ordinária a apreciação dos funda-
mentos de impugnação do acto”.

Porque a inexistência de facto tributário não cabe no conceito de
formalidades legais, “não sendo isso um vício de formação ou de
formulação do acto destacável impugnado, não poderá fundamentar
a anulação desse acto”.

Inconformada com tal decisão interpôs recurso para este Supremo
Tribunal cujas alegações concluiu da seguinte forma:

“I — Em resumo, recorre-ses da decisão do Tribunal Tributário
de 1a instância que não aceitou a impugnação deduzida com o fun-
damento de que, nos termos do art. 86o do Código do IVA, a re-
corrente não poderia impugnar, dado que os actos postos em crise
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não eram susceptíveis de impugnação a qual, segundo a sentença
recorrida, só poderia ser deduzida com fundamento em preterição
de formalidades legais.

II — Por lapso, aliás compreensível, face às constantes alterações
da legislação fiscal, a 1a instância não atentou na redacção actualizada
do aludido art. 86o nos termos do qual, na reclamação ou impugnação
da liquidação poderem ser invocados quaisquer ilegalidades ou erros
praticados na determinação do imposto, tendo sido suprimida da re-
dacção do artigo a referência a preterição de formalidades legais.

III — A impugnação que aqui se considera reproduzida, deduzida
contra a liquidação, traduz com abundante fundamentação as ile-
galidades e injustiças praticadas na determinação do imposto.

Termos em que, pelos factos apontados, concedendo-se provimento
ao recurso, deve a impugnação ser aceite e julgada pelo Tribunal
competente, conforme preceito do art. 86o do Código do IVA.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste STA, no seu douto parecer, pronunciou-se pela pro-
cedência do recurso aduzindo para tanto que a sentença recorrida
não teve em conta a redacção dada ao art. 86o do CIVA pelo Dec.lei
198/90 de 19 de Junho que já estava em vigor na data em que foi
aduzida a impugnação.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
a) — Em virtude da fiscalização efectuada à impugnante nos termos

do art. 82o do CIVA, a repartição de finanças efectuou a liquidação
em causa nos termos do relatório constante de fls. 14 a 51, que se
dá por reproduzido.

b) — Foi liquidado o imposto no valor de 1.015.562$00 respeitante
ao ano de 1990, conforme discriminação de fls. 16, 33 e 51, tendo
sido apurada a quantia de 170.450$00 de juros compensatórios.

c) — A ora impugnante foi notificada em 17/6/91.
Como decorre desta última asserção, que não foi posta em causa

e consta de fls. 52 a impugnante foi notificada da liquidação adicional
de IVA em 17/6/91, em cumprimento do art. 27o do CIVA para no
prazo de 15 dias proceder ao pagamento das quantias liquidadas,
seguindo-se o processo de cobrança virtual no caso de não se mostrar
efectuado o pagamento dentro daquele prazo.

Em 16/9/91 foi interposta a impugnação judicial contra a liquidação
ao abrigo do art. 123o do Código de Processo Tributário.

O M.mo Juiz baseou-se, como se viu, no disposto no art. 86o do
CIVA para excepcionar a incompetência em razão da matéria do
Tribunal para conhecer da impugnação só porque a impugnante, ora
recorrente, não aduziu como fundamento preterição de formalidades
legais, pois só isto era sindicável.

Só a invocação desta causa a pedir, segundo a decisão recorrida,
legitimaria a competência do Tribunal Tributário, à luz do citado
normativo.

Significa isto que se confundiu a incompetência do Tribunal em
razão da matéria com a insincabilidade do acto de liquidação o que,
tem de reconhecer-se, são realidades jurídicas bem distintas.

A competência do Tribunal determina-se pelo pedido do autor
com a identidade das partes e dos termos da pretensão do autor
aí se compreendendo os respectivos fundamentos.
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Configurando a causa de pedir um acto de liquidação cabe aos
Tribunais Tributários de 1.a instância a competência para da matéria
conhecer, nos termos do art. 62o no 1 alín. a) do ETAF.

Definida a competência do Tribunal a este cabe conhecer da sin-
dicabilidade ou recorribilidade do objecto de impugnação.

O M.mo Juiz ao julgar o Tribunal Tributário incompetente nem
sequer observou o disposto no no 3 do art. 47o do CPT pois não
indicou o Tribunal considerado competente.

A tese da sentença recorrida conduzia à exclusão de qualquer ga-
rantia judiciária indispensável ao exercício de um direito fundamental
da impugnante consignado no art. 20o no 2 da CRP, pelo que não
pode vingar.

Vejamos agora a matéria de recurso à luz do CIVA.
De acordo com a primitiva redacção do art. 86o do CIVA (aprovado

pelo Dec.lei 394-B/84 de 26/12), na redacção anterior ao Dec.lei
198/90, de 19/6 a fixação definitiva do imposto efectuada nos termos
dos arts. 84o e 85o não é susceptível de reclamação nem de impugnação
judicial nos termos do CPCI, salvo se tiver havido preterição de for-
malidades legais, caso em que o contribuinte poderá recorrer para
o Tribunal de 1.a instância das Contribuições e Impostos (leia-se Tri-
bunal Tributário), no prazo de oito dias a contar da data da notificação
da fixação do imposto (no 2).

Tal restrinção é incompatível com a garantia constitucional do re-
c u r s o c o n t e n c i o s o a l i p r e v i s t a ( c f r . A c . d o S T A d e
22/3/95 — Rec. 18.936).

Já a Constituição de 1933, revisão de 1971, consagrava tal garantia
— art. 8o no 21 aditado pela Lei 3/71 , de 16/8 — pelo que logo
aí se suscitaram legítimas reservas quanto à conformidade constitu-
cional de certas disposições legais ordinárias que, admitindo embora
recurso contencioso do acto lhe subtraíam algumas das suas ilega-
lidades (cfr. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário,
pág. 374 e Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal pág. 400 e
401).

E a Constituição de 1976 quer na sua versão originária, quer nas
revisões de 1982 e 1989 estabelece essa garantia em termos funda-
mentalmente idênticos (no s 3 e 4 do art. 268o).

A partir daquela primeira lei Constitucional passaram, assim, a
ser materialmente inconstitucionais todas as leis ordinárias que ex-
cluíssem ou restringissem a predita garantia.

Aliás, desde cedo os tribunais perfilharam tal entendimento, com
referência a normas idênticas dos diversos Códigos Fiscais; cfr. Ac.
desta Secção de 9/12/81 in Ac. Dout. 251 pág. 14/5 e indicação ju-
risprudencial aí referida e, mais recentemente, os de 31/10/89 in AD
342 pág. 788, de 31/1/90 — Rec. 10 476, de 30/1/91 — Rec. 4934, de
4/12/91 — Rec. 13 676, de 13/5/92 — Rec. 14 113 e de
22/9/93 — Rec. 16 103”.

Como se vê, também por estas razões jurídico constitucionais e
jurisprudenciais nunca seria de declarar incompetente o Tribunal para
conhecer da impugnação deduzida, mesmo à luz da primitiva redacção
do recurso.

Uma outra razão conduz à sucumbência da decisão do recurso.
É o que o citado Dec.lei 198/90 de 19/6 através do seu art. 1o

veio dar nova redacção do art. 86o do CIVA que, abolindo o no 2,
veio dispor o seguinte: “A fixação definitiva do imposto, efectuada
nos termos dos arts. 84o e 85o, não é susceptível de impugnação con-
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tenciosa, sem prejuízo de na redacção ou na impugnação da liquidação
poderem ser invocados quaisquer ilegalidades ou erros praticados na
determinação do imposto”.

Não se tendo fixado “vacatio legis” e nada se dizendo quanto à
data da sua entrada em vigor, conclui-se que o Dec.-lei 198/90 entrou
em vigor em 24/6/90 (cfr. arts. 5o do Código Civil e art. 2o da Lei 3/76,
de 10/9).

Na data em que a impugnante foi notificada da liquidação e, ob-
viamente na da impugnação, há muito que a nova redacção do art. 86o

do CIVA se encontrava em vigor admitindo-se, que só por manifesto
lapso não se tenha atentado na sentença recorrida ao ter-se citado
o texto primitivo.

Resta, averiguar se e em que medida esta alteração legislativa pro-
duz efeitos no caso vertente, sabido que a lei aplicável há-de ser
aquela que vigorava ao tempo da interposição da impugnação.

A resposta é afirmativa, e, quanto aos efeitos jurídicos daí de-
correntes, dir-se-á que os vícios aduzidos na impugnação respeitem
à fixação definitiva do imposto e não à liquidação em sentido estrito,
ou seja, à determinação do montante do imposto por mera aplicação
da taxa à matéria tributável.

Nos casos de liquidação adicional do IVA verifica-se uma íntima
ligação entre a fixação da matéria tributável e a própria liquidação
do imposto que se confundem no mesmo acto de tal modo que o
art. 85o no 1 do CIVA estabelece que uma vez” tornadas definitivas
a decisão do chefe da repartição de finanças ou a deliberação das
comissões distritais de revisão considerar-se-á definitivamente efec-
tuada a liquidação do imposto (cfr. Alfredo José de Sousa e Silva
Paixão no Código de Processo Tributário comentado e anotado 2.a edi-
ção pág. 170-171).

Assim, o legislador ao falar em fixação definitiva do imposto tanto
na primitiva redacção do art. 86o do CIVA como na actual (dada
pelo Dec.lei 198/90) quer significar não propriamente a liquidação
no apontado sentido estrito mas sim aquele acto global e complexo
de liquidação abrangendo a fixação da matéria tributável.

Na vigência da primitiva redacção do art. 86o do CIVA previa-se,
literalmente, que só poderia haver impugnação judicial daquela fixação
do imposto, como se de acto destacável se tratasse, com base em
preterição de formalidades legais.

Com a nova redacção aboliu-se a expressão “preterição de for-
malidades legais” e o no 2 daquele art. 86o, proibiu-se a impugnação
contenciosa da mesma fixação definitiva do imposto, como acto des-
tacável mas alargou-se o âmbito da sindicabilidade contenciosa não
apenas a quaisquer ilegalidades mas também aos erros praticados
na determinação do imposto e remeteu-se o seu conhecimento con-
tencioso para a sede de impugnação judicial, a qual abarca todos
os actos anteriores em homenagem ao princípio da impugnação uni-
tária (cfr. Ac. deste STA de 18/11/92 Rec. 12 737).

Tudo isto ao abrigo do regime geral previsto no no 1 do art. 90o

do CIVA e arts. 120º e segs. do Código de Processo Tributário.
A impugnação da liquidação interposta pela ora recorrente não

pode estar limitada à simples invocação de preterição de formalidades
legais, antes abrangendo qualquer ilegalidade, nela cabendo, portanto,
qualquer dos fundamentos previstos no art. 86o do CIVA (redacção
do Dec.lei 198/90) e 120o do CPT em cujo âmbito se enquadravam
os alegados pela recorrente.
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Estabelecido assim o quadro legal de fundamentos que pela im-
pugnante podiam ser aduzidos, na impugnação, embora reportados
à determinação ou fixação do imposto na liquidação adicional, forçoso
é concluir que a sentença recorrida não pode manter-se na ordem
jurídica.

O Tribunal Tributário de 1a instância é, pois, competente em razão
da matéria para da impugnação conhecer.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogar a sentença recorrida, a fim de que, se mais nada obstar, o
M.mo Juiz conheça da impugnação da liquidação.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — José Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

IVA. Liquidação adicional. Impugnação da fixação ou de-
terminação do imposto. Impugnação da liquidação. Art. 86o

do CIVA antes e depois do Dec.Lei 198/90 de 19/6.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na liquidação adicional do imposto sobre o valor acres-
centado verifica-se uma íntima ligação entre a fixação
da matéria tributável e a própria liquidação do imposto
que se confundem no mesmo acto.

II — Na vigência da primeira redacção do art. 86o do CIVA
previa-se a impugnação judicial da fixação definitiva do
imposto, como se de acto destacável se tratasse, apenas
quando ocorresse preterição de formalidades legais.

III — No regime do art. 86o do CIVA com a redacção que
lhe foi dada pelo Dec.Lei 198/90, de 19/6, para além
de se ter alargado o âmbito da sindicabilidade contenciosa
não apenas a quaisquer ilegalidades mas também aos
erros praticados na determinação do imposto em falta,
remeteu-se o seu conhecimento contencioso para a im-
pugnação judicial da liquidação na qual se acumula o
ataque a todos os actos anteriores, em homenagem ao
princípio da impugnação unitária.

Recurso n.o 15 045. Recorrente: Bonjardim - Sociedade de Investi-
mentos Hoteleiros, Lda. Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Juiz
Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Bonjardim - Sociedade de Investimentos Hoteleiros, Lda., com sede
na Travessa de Santo Antão, 12 - 1100 Lisboa, impugnou judicialmente
perante o Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa a liquidação
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adicional do IVA, referente ao ano de 1986, efectuada pela Repartição
de Finanças do 4o Bairro Fiscal de Lisboa, no montante de
2.475.252$00 acrescido de juros compensatórios de 911.798$00, no
total de 3.387.050$00, com o fundamento em inexistência de facto
tributário.

Por sentença de 29/4/92 o M.mo Juiz daquele Tribunal (7o Juízo)
julgou “inadmissível o recurso interposto” uma vez que considerou
procedente “a excepção de incompetência material do Tribunal”.

Fundamentou-se para tanto na “excepcionalidade derivada do facto
de o art. 86o do CIVA prever a insusceptibilidade de reclamação
ou impugnação nos termos do CPCI contra o imposto fixado nos
termos dos arts. 84o e 85o salvo se na fixação do imposto tiver pre-
terição de formalidades legais, caso em que o sujeito passivo poderá
recorrer para o Tribunal Tributário de 1a instância, ficando vedada,
pois e “a contrario” ao Tribunal a censura dos critérios da fixação
do valor sendo, por isso, materialmente incompetente para os
apreciar”.

Teceu ainda várias considerações sobre “a validade constitucional
desta restrição imposta pela lei ordinária à apreciação dos funda-
mentos de impugnação do acto”.

Inconformada com tal decisão, veio a impugnante interpor o pre-
sente recurso para este Supremo Tribunal cujas alegações concluiu
da seguinte forma:

“1 - Nos termos do art. 8o/1 do ETAF, a competência material do
douto Tribunal “a quo” para conhecer da presente impugnação é
a que resulta do art. 86o/1 do CIVA, na redacção que lhe foi dada
pelo art. 1o do Dec.-Lei 198/90, de 19 de Junho;

2 - Na interpretação do art. 86o/1 do CIVA deve ainda considerar-se
o disposto no art. 120o do CPT que contém uma enumeração exem-
plificativa dos fundamentos de impugnação que cabem no conceito
de “ilegalidade”.

3 - Mesmo que se considerasse que o citado art. 120o do CPT inova
relativamente ao art. 86o/1 do CIVA, o que se admite sem conceder,
o mesmo seria aplicável por força do art. 8o/2 do ETAF;

4 - Qualquer dos fundamentos alegados pela ora recorrente cabem
no conceito de “ilegalidade” vertido nos arts. 86o/1 do CIVA e 120o

do CPT, pelo que o douto Tribunal “a quo” é materialmente com-
petente para conhecer da presente impugnação;

5 - Mesmo que à presente impugnação fosse aplicável o art. 86/1
do CIVA na redacção que lhe foi inicialmente dada pelo
Dec.Lei 394-B/84, de 26 de Dezembro, o que se admite sem conceder,
deve concluir-se pela competência material do douto Tribunal “a quo”,
dado que:

a) No conceito de “preterição de formalidades legais” utilizado
no citado preceito legal cabem quaisquer ilegalidades do acto de li-
quidação e não apenas aquelas que se referem aos requisitos de forma
do acto de avaliação fiscal.

b) Uma interpretação restritiva do citado preceito legal, como aque-
la que faz o Meritíssimo Juiz “a quo” viola a garantia constitucional
de recurso contencioso com fundamento em ilegalidade consagrada
no art. 268o/4 da Constituição.

Nestes termos
Deve o presente recurso ser considerado como procedente, revo-

gando-se a sentença recorrida e, em consequência, ordenando-se a
baixa do processo ao Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa
para que se prossiga o julgamento da presente impugnação até final”.
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A Representante da Fazenda Pública junto deste STA apresentou
contra alegação defendendo a incompetência da Secção de Conten-
cioso Tributário do STA para do recurso conhecer já que não consta
da matéria de facto fixada na 1a instância a data da notificação da
recorrente e apenas se pode verificar pelo doc. de fls. 8 que em
25 de Junho de 1992 fora pago o imposto, o que constitui questão
de facto.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério
Público neste Supremo Tribunal emitiu douto parecer no sentido de
que para decidir de direito é necessário estabelecer ainda se houve
ou não reclamação nos termos do art. 84o do CIVA e, na afirmativa,
a data da notificação da decisão, facto que é omitido no probatório
da sentença recorrida.

Pelo que defende se ordene a baixa dos autos à instância para
adequada ampliação da matéria de facto, ao abrigo dos arts. 729o

no 3 e 730o no 2 do CPC ex vi art. 2o alín. f) do CPT.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
«a) Em virtude da fiscalização efectuada à impugnante nos termos

do art. 82o do CIVA, a Repartição de Finanças efectuou a liquidação
em causa nos termos do Relatório constante dos autos que se dá
por reproduzido.

b) Foi liquidado o imposto no valor de 2.475.252$00 respeitante
ao ano de 1986 conforme discriminação constante dos autos tendo
sido apurada a quantia de 911.798$00 de juros compensatórios».

Comerçar-se-á pela questão da incompetência deste STA suscitada
pela Representante da Fazenda Pública que logra prioridade por a
competência dos Tribunais ser questão de ordem pública, o seu co-
nhecimento preceder o de outra matéria (art. 3o da LPTA “ex vi”
do art. 2o alín. f) e arts. 288o e 660o no 1 do CPC) e ser oficioso,
podendo ser arguida pelos interessados ou suscitada pelo Ministério
Público ou pelo representante da Fazenda Pública até ao trânsito
em julgado da decisão final (art. 45o do CPT).

Importa, pois, analisar a matéria vertida nas conclusões da alegação,
delimitadoras como são do objecto do recurso, o que é reconhecido
pela jurisprudência uniforme, com o apoio nos arts. 684o no 3 e 690o

do CPC, a fim de determinar se a recorrente discute matéria de facto.
Da análise da matéria das conclusões decorre, sem margem para

dúvidas, que a recorrente não discute nem põe em causa a matéria
de facto fixada pelo Tribunal recorrido, antes reconduzindo o objecto
do recurso à simples interpretação e aplicação das normas jurídicas,
nomeadamente dos arts. 86o do CIVA e 120o do CPT.

Certo que a sentença recorrida não deu como assente a data da
notificação da impugnante mas isso é matéria que vem questionada
pela recorrente.

No recurso não se questiona, pois, matéria de facto, sendo seu
fundamento exclusivamente matéria de direito pelo que nos termos
do art. 32o no 1 alín. b) do ETAF é este STA hierarquicamente com-
petente para do recurso conhecer.

Pelo que improcede a suscitada questão da incompetência deste
Tribunal.

Sobre a matéria do recurso observe-se, desde já que a impugnação
interposta pela ora recorrente foi apresentada em 21 de Setembro
de 1990.

O M.mo Juiz baseou-se, como se viu, no disposto no art. 86o do
CIVA para excepcionar a incompetência em razão da matéria do
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Tribunal para conhecer da impugnação só porque a impugnante, ora
recorrente, não aduziu como fundamento preterição de formalidades
legais pois só isto era sindicável.

Segundo a sentença recorrida, só a invocação de preterição de
formalidades legais legitimaria a competência do Tribunal Tributário,
à luz do citado normativo.

Significa que se confundiu a incompetência do Tribunal em razão
da matéria com a insindicabilidade do acto de liquidação o que, tem
de reconhecer-se, são realidades jurídicas bem distintas.

A competência do Tribunal determina-se pelo pedido do autor
de acordo com a identidade das partes e os termos da pretensão
do autor aí se compreendendo os respectivos fundamentos.

Configurando a causa de pedir um acto de liquidação cabe aos
Tribunais Tributários de 1a instância a competência para da matéria
conhecer, nos termos do art. 62o alín. a) do ETAF.

Definida a competência do Tribunal a este cabe conhecer da sin-
dicabilidade ou recorribilidade do objecto da impugnação.

O M.mo Juiz ao julgar o Tribunal Tributário incompetente nem
sequer observou o disposto no no 3 do art. 47o do CPT, pois não
o indicou Tribunal competente.

A tese da sentença recorrida conduzia a que o impugnante ficasse
desprotegido de qualquer garantia judiciária indispensável ao exercício
de um direito fundamental consignado no art. 20o no 2 da CRP pelo
que não pode vingar.

Vejamos agora a matéria de recurso à luz do CIVA.
De acordo com a primitiva redacção do no 1 do art. 86o do CIVA

- aprovado pelo Dec.lei 394-B/84 de 26/12 anterior ao Dec.lei 198/90,
de 19/6 - a fixação definitiva do imposto efectuada nos termos dos
arts. 84o e 85o não é susceptível de reclamação nem de impugnação
judicial nos termos do CPCI, salvo se tiver havido preterição de for-
malidades legais, caso em que o contribuinte poderá recorrer para
o Tribunal de 1a instância de Contribuições e Impostos (leia-se Tri-
bunal Tributário), no prazo de oito dias a contar da data da notificação
da fixação do imposto (cfr. no 2).

Tal restrição é incompatível com a garantia constitucional do re-
c u r s o c o n t e n c i o s o a l i p r e v i s t a ( c f r . A c . d o S T A d e
22/3/95 - Rec. 18 936).

Já a Constituição de 1933, revisão de 1971, consagrava tal garantia
- art. 8o no 21 aditado pela Lei 3/71 de 16/8 pelo que logo aí se sus-
citaram legítimas reservas quanto à conformidade constitucional de
certas disposições legais ordinárias que, admitindo embora o recurso
contencioso do acto lhe subtraíram algumas das ilegalidades (cfr. Al-
berto Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário, pág. 374
e Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 400/1 e 411).

E a Constituição de 1976 quer na sua versão originária, quer nas
revisões de 1982 e 1989, estabelece essa garantia em termos fun-
damentalmente idênticos (nos 3 e 4 do art. 268o).

A partir daquela primeira lei Constitucional passaram, assim, a
ser materialmente inconstitucionais todas as leis ordinárias que ex-
cluíssem ou restringissem a predita garantia.

Aliás, desde cedo os Tribunais perfilharam tal entendimento, com
referência a normas idênticas dos diversos Códigos Fiscais; cfr. Ac.
desta secção de 9/12/81 in Ac. Dout. 251 - pág. 14/5 e indicação
jurisprudencial aí referida e, mais recentemente, os de 31/10/89 in
AD 342 pág. 788; de 31/1/90 - Rec. 10 476; de 30/1/91 - Rec. 4 934;



1296

de 4/12/91 - Rec. 13 676; de 13/5/92 - Rec. 14 113 e de 22/9/93
Rec. 16 103”.

Como se vê por estas razões jurídico-constitucionais e de enten-
dimento jurisprudencial nunca seria de declarar incompetente o Tri-
bunal para conhecer da impugnação deduzida, mesmo à luz da pri-
mitiva redacção do art. 86o do CIVA.

Uma outra razão conduz à sucumbência da decisão do recurso.
É que o Dec.lei 198/90, de 19/6, através do seu art. 1o veio dar

nova redacção ao art. 86o que, abolindo o no 2, veio dispor o seguinte:
“A fixação definitiva do imposto efectuada nos termos do art. 84o

e 85o não é susceptível de impugnação contenciosa, sem prejuízo
de na reclamação ou na impugnação da liquidação poderem ser in-
vocados quaisquer ilegalidades ou erros praticados na determinação
do imposto”.

Não se tendo fixado “vacatio legis” e nada se dizendo quanto à
data da sua entrada em vigor, conclui-se que o Dec.lei 198/90 entrou
em vigor em 24/6/90 (cfr. art. 5o do Código Civil e art. 2o da Lei 3/76
de 10/9).

Na data em que foi deduzida a impugnação, há muito que se en-
contrava em vigor a nova redacção do art. 86o do CIVA.

Resta averiguar se e em que medida esta alteração legislativa produz
efeitos jurídicos no caso vertente, sabido que a lei aplicável há-de
ser aquela que estava em vigor ao tempo em que foi interposta a
impugnação.

A resposta é afirmativa, e, quanto aos efeitos jurídicos daí de-
correntes dir-se-á que os vícios aduzidos na impugnação respeitem
à fixação definitiva do imposto e não à liquidação em sentido estrito
com o sentido de resultado de mera aplicação.

Nos casos de liquidação adicional do IVA verifica-se uma íntima
ligação entre a fixação da matéria tributável e própria liquidação do
imposto que se confundem no mesmo acto de tal modo que o art. 85o

no 1 do CIVA estabelece que uma vez “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” (cfr. Silva Paixão e Alfredo J. de Sousa - Cód.
Proc. Tributário comentado e anotado - 2a edição pág. 170-171).

Assim, o legislador ao falar em fixação definitiva do imposto tanto
na primitiva redacção do art. 86o do CIVA como na actual (dada
pelo dec.lei 198/90) quer significar não propriamente a liquidação
no apontado sentido estrito mas sim aquele acto global e complexo
de liquidação abrangendo a fixação da matéria tributável.

Na vigência da primitiva redacção do art. 86o do CIVA previa-se,
literalmente, que só poderia haver impugnação judicial nos termos
do CPCI, no prazo de 8 dias daquela fixação definitiva do imposto,
como se de acto destacável se tratasse, com base em preterição de
formalidades legais.

Com a nova redacção, aboliu-se a expressão “preterição de for-
malidades legais” e o no 2 daquele art. 86o, ao proibir-se a impugnação
da fixação do imposto como acto destacável mas alargou-se o âmbito
da sindicabilidade contenciosa não apenas a quaisquer ilegalidades
mas também aos erros praticados na determinação do imposto e re-
meteu-se o seu conhecimento contencioso para o quadro da impug-
nação judicial da liquidação, a qual abarca todos os actos anteriores
em homenagem ao princípio da impugnação unitária (cfr. Acórdão
deste STA de 18/11/92 - Rec. 12 737).
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Tudo isto ao abrigo do regime geral previsto no no 1 do art. 90o

do CIVA e arts. 120o e segs. do Código Processo Tributário.
Daqui decorre que a impugnação da liquidação deduzida pela ora

recorrente não podia nem pode estar limitada à simples invocação
de preterição de formalidades legais, antes abrangendo qualquer ile-
galidade nela cabendo portanto, qualquer dos fundamentos previstos
no art. 86o do CIVA (redacção do Dec.lei 198/90) e no art. 5o do
CPCI então em vigor (hoje art. 120o do CPT).

Estabelecido assim o quadro legal de fundamentos que pela im-
pugnante podiam ser aduzidos na impugnação, embora reportados
à determinação ou fixação definitiva do imposto na liquidação adi-
cional, forçoso é concluir que a sentença recorrida não pode manter-se
na ordem jurídica.

O Tribunal Tributário de 1a instância é, pois, competente em razão
da matéria para da impugnação conhecer.

Uma última nota se impõe:
Sobre as questões da fixação no probatório da sentença da existência

de reclamação e também da data da notificação, suscitadas pelo Ex.mo
Magistrado do Ministério Público é matéria que não se sobrepõe,
na ordem de conhecimento, à questão da competência que, como
acima se disse, precede toda e qualquer matéria.

O recurso versa sobre a competência material do Tribunal “a quo”
sendo que para o seu conhecimento e decisão não carece da sugerida
ampliação da matéria de facto.

Não deixam de ser questões que o Tribunal recorrido haja de ter
na devida conta para a decisão a tomar na apreciação da impugnação.

É nestes termos que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogar a sentença recorrida a fim de que, se outro obstáculo legal
não existir, o M.mo Juiz conheça da impugnação da liquidação.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — José Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Infracções fiscais. Amnistia. Perdão de penas. Lei no 23/91,
de 4 de Julho.

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 como
nas não julgadas, desde que naquelas ainda haja efeitos
a apagar.

II — O perdão previsto no arto 16o da Lei no 23/91, de 4
de Julho, tem como objecto as penas aplicadas por in-
fracções ou contra-ordenações fiscais que só não puderam
beneficiar da amnistia decretada na al. x) do arto 1o



1298

por serem puníveis com pena superior à moldura aí
prevista.

III — Não contendo a decisão recorrida a factualidade neces-
sária à apreciação sobre se o caso satisfará as condições
da amnistia, impõe-se a sua revogação para ampliação
da matéria de facto e posterior decisão do tribunal a quo.

Recurso n.o 15.785; Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Fran-
cisco Xavier Gonçalves Sousa; Relator: Exmo Conso Dr. Benjamim
Rodrigues.

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

I - O Digno Mago. do Mo. Po., junto do Tribunal Tributário de
1a Instância de Braga, dizendo-se inconformado com o despacho, de
92.10.19, do M.tmo juiz daquele tribunal que, indeferindo implicita-
mente o requerimento do arguido, Francisco Xavier Gonçalves de
Sousa, de 92.06.15, que merecera a concordância da Fazenda Pública,
em que solicitava a aplicação da lei de amnistia n.o 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 directamente 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 - A infracção subjacente à multa aplicada ao arguido cabe no
âmbito definido pelo arto 1o, al. x), no 2 da Lei no 23/91, de 4/7;

2 - O arguido cumpriu as obrigações fiscais, nos termos e prazo
previstos pela mesma norma;

3 - Deve, por isso, ser declarada amnistiada a infracção e, con-
sequentemente.

4 - Extinto o procedimento judicial - arto 115.o, al. b) do C.P.C.I.,
(em legislação posterior: arto 4o do R.J.I.F.N.A., arto 32o do D. L.
n.o 433/82, de 27/10 e arto 126o, no 1 do Cód. Penal; arto 193o, al. c)
do C.P.Tributário.

5 - O douto despacho recorrido violou o preceituado no arto 1o,
al. x) da Lei no 23/91, de 4/7, e no arto 115o, al. b) do C.P.C.I.,
por força do arto 5o, no 2 do D.L. no 20-A/90, de 15/1, conjugado
com o arto 11o do D.L. no 154/91, de 23/4.

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 n.o 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 Francisco Gonçalves de Sousa foi neles acusado pela

Fazenda Pública de não ter entregue a declaração modelo 5, a que
se refere o arto 6o do C.I. Profissional respeitante ao exercício de
1985, em que auferira 958.208$00 de rendimento, imputando-lhe, em

1 Norberto Costa, Amnistia, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, Coimbra,
1970, pags. 375.
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consequência, a autoria de uma contravenção p. e p. pelo arto 59o

do mesmo compêndio legislativo.
b) - Por sentença, de 92.03.05, do referido tribunal o arguido foi

condenado pela prática da referida contravenção na multa de nove
mil escudos e nas custas do processo.

c) - Por requerimento entregue, em 92.06.15, o arguido veio solicitar
a anulação do processo ao abrigo da lei de amnistia, uma vez que
o modelo 5 do imposto profissional foi entregue na Repartição de
Finanças de Guimarães em 06 de Janeiro de 1992.

d) - Em ofício dirigido, em 92.06.23, ao Director de Finanças de
Braga, o chefe de Repartição de Finanças de Guimarães informa
que “foi apresentada nesta repartição, em 92.01.06, a declaração em
falta, tendo, na mesma data, sido efectuado o pagamento do imposto
em falta, no montante de 3.062$00 e dos respectivos juros compen-
satórios no montante de 3.464$00, pelo conhecimento no 269”.

e) - As guias remetidas ao arguido para pagamento da multa e
custas foram devolvidas sem que delas conste esse pagamento.

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 punida pelo arto 59o do
C.I.Profissional -, é, não obstante essa condenação, susceptível de be-
neficiar da amnistia decretada sob a al. x), 2o do arto 1o da Lei no 23/91,
de 4 de Julho, 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. x), 2o da lei no 23/91, de 4 de Julho, amnistiou as
infracções” às leis fiscais puníveis apenas com multa, desde que no
conjunto da 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 imposições 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 li-
quidação ou, em caso de litígio, do trânsito em julgado de sentença
condenatória”.

Por seu turno, no arto 16o da mesma lei dispôs-se que “Relati-
vamente 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
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 1. Sendo assim, essa descarac-



2 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.
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terização penal tanto pode acontecer ainda quando não há sequer
procedimento judicial, como quando se está a exercer tal procedi-
mento, 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.). 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. fala-se, então, de amnistia imprópria, por oposição
à amnistia própria que abrangeria os casos 2 em que a amnistia actua
antes da condenação.

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. Ponto é que a infracção seja abrangida pela previsão da
al. x), 2o do arto 1o da referida lei no 23/91. E não há dúvida que
abstractamente tal acontecerá, se porventura o arguido tiver cumprido,
em tempo, conforme aí se exige, as condições da apresentação da
declaração modelo 6 do imposto profissional e do pagamento do im-
posto e dos juros compensatórios, pois que já é certo (als. a) e b)
da parte A do ponto IV, supra) que os factos foram cometidos antes
de 25 de Abril de 1991 e a infracção fiscal é punível com multa
inferior a 5000 contos (segundo o arto 59o do C.I.Profissional é de,
no máximo, 50.000$00). É que tais factos não foram dados como
provados na decisão recorrida ou na sentença condenatória e não
obstante o dito acima sob as alíneas c) e d) da parte IV- A, não
se pode daí extrair as desejadas asserções probatórias por tais do-
cumentos não se incluírem no elenco daqueles de que fala o arto 722o,
no 2 do C.P.Civil, antes havendo de ser efectuado um juízo probatório,
de livre apreciação, de existência ou inexistência desses factos, com
base no valor das provas oferecidas, e este tribunal funcionar como
tribunal de revista (artos 21o, no 4 e 32o, no 1, al. b) do E.T.A.F.).

Daí que se imponha sempre a revogação da decisão recorrida para
ampliação da matéria de facto, nos termos dos artos 729o. no 3 e
730o, no 1 do C.P.Civil, por banda do tribunal a quo.

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.
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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-
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, mas esse aspecto em nada contende com
o pensamento legislativo.

V - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em conceder provimento ao recurso e em revogar a decisão recorrida,
devendo o senhor juiz do tribunal a quo, após a baixa dos autos
proceder à ampliação da matéria de facto e julgar a causa de acordo
com a definição do direito acima efectuada.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional ”per saltum” em matéria de facto. In-
competência do S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção do Contencioso Tributário do S.T.A., carece
de competência em razão da hierarquia para conhecer
de recurso directo de decisão jurisdicional de um tribunal
fiscal aduaneiro que não se restrinja a matéria de direito.

II — Tal competência cabe ao tribunal tributário de 2a ins-
tância - artigos 21o, 4, 33o, 1, b) e 42o, 1, a), do E.T.A.F.

Recurso n.o 16.166 de que é recorrente José Luís da Câmara Santa
Bárbara e recorrido o Director da Alfândega de Lisboa e de que
foi relator o Exmoo. Conso. Dro. Mendes Pimentel.

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

Inconformado com a sentença do 2o Juízo do Tribunal Fiscal Adua-
neiro de Lisboa que, julgando procedente excepção peremptória de
caducidade, indeferiu a petição de recurso de fls. 2 - 3, vem até nos
José Luís da Câmara Santa Bárbara, residente na Quinta das Marés
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- Abrigada - Alenquer, extraindo da alegação de recurso as seguintes
conclusões:

a) Todos os actos receptícios necessitam de ser notificados ao seu
destinatário, que só através da notificação toma deles conhecimento,
bem como da sua fundamentação;

b) O Rct. desconhecia a existência de um acto administrativo que
lhe impunha a obrigação de proceder ao pagamento de uma dívida
aduaneira;

c) A notificação deste acto não chegou ao seu conhecimento;
d) Pelo que houve necessidade de recorrer ao direito conferido

pelo art.268o da C.R.P. e à faculdade estabelecida no art.31o da
L.P.T.A.;

e) Só a notificação de 26/XI/91 permitiu conhecer o conteúdo do
acto tributário e fazer prova do mesmo nos autos, dando-se assim
cumprimento ao estipulado no art.36o da L.P.T.A.;

f) O acto recorrido é lesivo dos direitos e interesses legalmente
protegidos e, como tal, é susceptível de recurso, nos termos do no 4
do art.268o da C.R.P.;

g) O recorrente só logrou obter a informação em 26/XI/91, tendo
interposto recurso contencioso em 27/I/92, ou seja, tempestivamente.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-
tido de incompetência, em razão da hierarquia, deste S.T.A., para
conhecer do recurso, dado este não versar, exclusivamente, matéria
de direito.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, é mister debruçarmo-nos sobre aquela excepção.

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.).
Expostas que se mostram já as conclusões da alegação do Rct.

- onde se fixa o âmbito e o objecto do recurso -, importa, agora, con-
signar a factualidade que a instância considerou aprovada, em vista
ao confronto de uma e outras, de que brotará a resolução da questão
prévia em apreço.

Eis, pois, os factos disponíveis:
- No dia 1 de Fevereiro de 1989, o Rect. José Luís da Câmara

Santa Bárbara foi notificado, por carta registada, para proceder ao
pagamento da dívida aduaneira de 224 575$00, na sequência de des-
pacho exarado em 30.I.89;

- Não tendo sido impugnada a dívida pelo visado recorrente, foi
instaurada a cobrança coerciva, que correu na Repartição de Finanças
de Alenquer;

- Em 13 de Setembro de 1991, o Rct. enviou ao Director da Al-
fândega a carta constante de fls.7 do processo gracioso apenso;

- Em 12.XI.91, o Director da Alfândega enviou ao Rct. o ofício
constante de fls.6 do processo apenso;

- Em 26.XI.91, a Alfândega de Lisboa, com referência à mesma
carta datada de 13.XI.91, prestou ao Rct. as informações pedidas.

O teor do item primeiro do probatório é frontalmente contrariado
pelo Rct. Na verdade, nas alíneas b) e c) do quatro conclusivo da
sua alegação, ele proclama que ”desconhecia a existência de um acto
administrativo que lhe impunha a obrigação de proceder ao pagamento
de uma dívida aduaneira”, pois que ”a notificação de 26.XI.91 permitiu
conhecer o conteúdo do acto tributário” - alínea e) das conclusões.
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Está, pois, instalada no âmbito deste recurso controvérsia em sede
fáctica, sendo que o mesmo não versa exclusivamente matéria de
direito, pelo que, para dele conhecer, carece esta Secção do S.T.A.
de competência (em razão de hierarquia), a qual cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância - artigos 21o, 4, 33o, 1, b), e 42o, 1, a) do
E.T.A.F.

Como assim, julgando procedente a questão prévia em apreço, de-
claram esta Secção do S.T.A. incompetente em razão da hierarquia
para o conhecer do presente recurso ”per saltum” e para o efeito
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel — Re-
lator — José Jesus Costa — Benjamim Rodrigues — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Recurso n.o 16.553, em que são recorrente: Fazenda Pública; Re-
corrido: António Ribeiro Futuro da Silva; Relator: Exmo. Conso.
Dr. Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tri-
bunal Administrativo.

Directamente para este Tribunal e por parte da Fazenda Pública,
vem o presente recurso interposto da decisão da 1a instância, em
que se julgou parte ilegítima por não lhe caber responsabilidade sub-
sidiaria na dívida exequenda, António Ribeiro Futuro da Silva que
viu assim lograr procedência a oposição por si deduzida.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se no sentido da incompetência do Tribunal em razão da
hierarquia, já que o recurso não versava exclusivamente matéria de
direito.

Ouvida a Recorrente Fazenda Pública, admite que nas alegações
de recurso se contém uma interpretação da matéria de facto existente.

Decidindo.
Na decisão recorrida, o Mmo. Juiz para julgar procedente a oposição

do referido Futuro da Silva com base na sua ilegitimidade como exe-
cutado revertido, deu como assente e provado que o mesmo não
exerceu a gestão efectiva da sociedade no período em que nasceram
as dívidas exequendas, bem como em todas as outras que se lhe se-
guiram, embora ligado aquela sociedade.

Por sua vez a Recorrente pretende e sustenta, perante circunstâncias
que invoca, que o oponente exerceu uma gerência efectiva, circuns-
tâncias que aliás a decisão não descurou mas que considerou insu-
ficientes para exprimirem uma gerência efectiva.

Há assim uma oposição extremada quanto ao comportamento as-
sumido pelo oponente no seio da sociedade originariamente execu-
tada, como forma de expressão da questionada gerência de facto.
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Quer isto dizer pois que o recurso ora interposto não tem por
fundamento exclusivo, matéria de direito, exclusividade que lhe seria
necessária para o endereçar directamente a este Tribunal.

Termos em que se acorda em declarar este Tribunal incompetente
em razão da hierarquia para se conhecer do recurso, sendo para tal
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas por devidas não serem por banda da F.P..

Lisboa, 17 de Maio 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 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição. Recebimento da acusação deduzida ape-
nas para conhecimento do imposto liquidado no processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Mesmo que a acusação seja deduzida apenas para conhe-
cimento do imposto liquidado no processo, por a Fazenda
Pública haver considerado prescrito o procedimento judicial
relativo à infracção fiscal, devem os autos prosseguir para
aquele fim que constitui um diverso objecto do mesmo
processo.

Recurso no 17.098. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Mate-
sica — Materiais Sintéticos para Construção, SA.; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
Administrativo:

I — O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se in-
conformado com o despacho, de 93.02.25, do M.tmo Juiz do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa (8o Juízo), que lhe rejeitou o
recebimento da acusação que deduzira contra a arguida Matesi-
ca — Materiais Sintéticos para Construção, S.A., com vista apenas
à sua condenação no pagamento do imposto complementar, secção B,
dos anos de 1986 e 1987, já que, considerando prescrito o proce-
dimento judicial pelas infracções noticiadas nos autos, não as incluira
naquela acusação, dele recorre directamente para este Supremo Tri-
bunal, pedindo a sua revogação e substituição por outro que receba
a acusação, alegando e concluindo que, sendo o processo o único
meio de exigir o imposto, dado que, de acordo com a lei, o mesmo
é nele liquidado e cobrado, o juiz deixou de pronunciar-se sobre ma-
téria que devia conhecer, como decorre do facto de a certidão da
decisão, condenatória proferida em processo de transgressão com trân-
sito em julgado constituir título executivo (arto 155, al. b) do C.P.C.I.),
violando, por isso, o disposto nos artos 104o e 127o do C.P.C.I.
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III — O Digno Mago. do Mo. Po., junto deste tribunal, emitiu pa-
recer no sentido do provimento do recurso.

III — Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A — O despacho recorrido louvou-se, em síntese, no entendimento

de que, não havendo que conhecer da factualidade integrante da in-
fracção fiscal, de acordo com as regras dos aros 385o e 389o do C.
P. Penal de 1929, ex vi dos artos 1o, § único, al. c) 1 121o do C.P.C.I.,
por a infracção se achar prescrita, muito menos se haveria de conhecer
da liquidação do imposto, cuja competência seria da Administração
Fiscal, até porque, se o arto 115o, al. b) do C.P.C.I. manda que cesse
todo o procedimento judicial, não se compreende que se instaure
um procedimento judicial para a cobrança do imposto.

B — A questão é decidir é, pois, a de saber se, deduzida acusação
apenas com vista à condenação no pagamento do imposto liquidado
no processo, por a Administração ter considerado prescrito o pro-
cedimento judicial da infracção fiscal por prescrição, deve ou não
a mesma ser recebida e os autos prosseguirem para o seu co-
nhecimento.

C — 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, como o que está em causa,
do imposto complementar, secção B (arto 103o do C.I. Comp.) que
se não fossem liquidados e pagos dentro dos prazos legais eram co-
brados em processo de transgressão, em conjunto com a multa, nos
termos do arto 117º do CPCI.

Tratava-se de um 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. O processo
tinha assim dois diferentes objectos processuais cumulados.

Mas, não havia uma necessária e incidível relação de dependência
processual entre os dois objectos processuais e o procedimento pela
infracção fiscal e para a liquidação do imposto, pese embora os factos
materiais da infracção integrassem, por via de regra, também os pres-
supostos 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 18o 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
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
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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. do Imp. sobre Veículos, 34o do Reg. Imp. Com-
pensação e arto 219o, § 2o do Reg. do Imp. de 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 não recebeu a acusação deduzida para a cobrança do imposto,
não pode manter-se.

IV — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em conceder provimento ao recurso e em revogar o despacho
recorrido que deverá ser substituído por outro que receba a acusação
deduzida para cobrança do imposto, prosseguindo os autos apenas
para conhecimento deste outro objecto processual.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Caducidade da liquidação. Notifi-
cação ao arguido. Imposto de compensação. Ampliação
da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O imposto de compensação era daqueles impostos que
eram cobrados, por força da lei, no processo de trans-
gressão quando não tivessem sido pagos dentro dos prazos
de cobrança voluntária.

II — O imposto de compensação era “liquidado” no próprio
auto de notícia, nos termos do arto 117o do C.P.C.I.

III — Nenhumas normas ou princípios constitucionais impe-
diam o apuramento do imposto dentro do processo de
transgressão e a posterior definição por banda do tribunal
da relação punitiva e da situação tributária do contri-
buinte, relativa a tal imposto, desde que fosse garantido
“recurso contencioso”.
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IV — A caducidade do imposto de compensação só ocorria
se fosse “liquidado” para além dos cinco anos seguintes
àquele a que o imposto respeitava (arto 13o do Reg. Imp.
Comp.), impedindo tal caducidade a indicação, no auto
de notícia, levantado dentro deste prazo, dos elementos
bastantes para a determinação do montante concreto do
imposto devido.

V — A notificação do acto de liquidação (stricto sensu) era,
na vigência do C.P.C.I., elemento exterior a tal acto, que
não tinha relevo como pressuposto da caducidade.

VI — Se a decisão recorrida não contém a factualidade ne-
cessária à aplicação do direito, tal como o tribunal ad
quem o definiu, tem de ser revogada a fim de ser ampliada
e ser suporte de nova decisão prolatada de acordo com
a definição dada do direito.

Recurso no 17 447. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Celestino
José Meirelles; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Ro-
drigues.

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

I — O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se in-
conformado com o despacho, de 93.05.12, do M.tmo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo), na parte em que julgou
verificada a caducidade do direito à liquidação do imposto de com-
pensação relativo aos 4o trimestre de 1982, 1o, 2o, 3o e 4o trimestres
de 1983, 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 1984 e 1o trimestre de 1985
(aceitou a pronúncia decretada quanto à extinção do procedimento
judicial pelas infracções fiscais), dele recorre directamente para esta
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, pedindo a sua revogação e a substituição por outra que con-
dene o arguido no pagamento do imposto liquidado de 30.000$00.

1. O direito à liquidação do imposto não caduca nos termos dos
artos 29o, no 4 da Constituição da República Portuguesa, 2o. 3o e
4o, 2 do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras, e
27o, 28o e 32o do Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro, mas
tão-só nos prazos e termos previstos nos Códigos e diplomas regu-
ladores dos diferentes impostos.

2. Quando a lei imponha que o imposto não pago tempestivamente
deve ser liquidado e cobrado dentro do processo de transgressão,
a relação jurídico-tributária material conserva a sua autonomia re-
lativamente à relação jurídica emergente do ilícito verificado.

3. No caso dos autos, a liquidação do imposto de compensação
no processo de transgressão não exige qualquer formalidade nem
caduca o correspondente direito nos termos do arto 23o do respectivo
Regulamento.

III — O Ex.mo Mago do Mo. Po., junto deste Supremo Tribunal,
pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

IV — Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
A — Do despacho recorrido ressalta como provada a seguinte

factualidade:
a) — O arguido CELESTINO JOSÉ MEIRELLES não pagou o

imposto de compensação respeitante ao seu veículo no OO-66-30 e
aos 4o trimestre de 1982, 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 1983, 1o, 2o,
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3o e 4o trimestre de 1984 e 1o trimestre de 1985, no montante de
30.000$00.

b) — O auto de notícia foi levantado em 85.05.10.
B — A decisão recorrida considerou verificada a caducidade do

direito à liquidação do imposto por força do disposto no arto 13o

do Regulamento do Imposto de Compensação, aprovado pelo DL.
No 354-A/82, de 4 de Setembro, e ainda porque o auto de notícia
não interrompera o prazo de caducidade, nem o arguido fora no-
tificado pessoalmente.

arto 117o. Em tais casos, na falta de pagamento voluntário da multa
e do imposto apurado no processo, era o tribunal quem procedia,
após possibilidade de contraditório e de instrução da matéria acusada,
à definição quer da relação punitiva, quer da relação material do
imposto.

O tribunal conhecia tanto dos factos contravencionais fiscais, como
dos factos materiais que integravam os pressupostos da tributação.

Passava-se isso desde logo naqueles casos em que houvesse omissão
ou erro na liquidação de contribuição ou imposto, imputável ao con-
tribuinte ou ao sujeito da obrigação acessória, e que não pudesse
ser reparado por liquidação efectuada em conformidade com as leis
da tributação (arto 104o, al. a) do C.P.C.I.). Todavia, era nessas di-
ferentes leis que se estatuia a possibilidade de liquidação do imposto
dentro do próprio processo de transgressão. No que toca ao imposto
de compensação tal regime decorria, com linear clareza do disposto
nos artos 16o, 22o, no 1, 24o, 29o, 33o e 34o do Regulamento do Imposto
de Compensação. Note-se, no entanto, que com a entrada em vigor
do C.P. Tributário, em 91.07.01, todos os impostos passaram a ser
liquidados fora do processo de contra-ordenação fiscal, nos termos
do arto 8o do DL. no 154/91, de 23/04. Tal conclusão, porém, já haveria
de se extraída do R.J.I.F.N.A. e do regime geral do processo de con-
tra-ordenação consagrado no DL. no 433/82, de 27 de Outubro, na
medida em que nenhuma disposição autorizava a cumulação dos di-
ferentes objectos processuais.

No presente caso, estamos perante um imposto “liquidado” em
processo de transgressão levantado em 85.05.10, como acima já se
disse, portanto antes da referida alteração legislativa.

Ora, o imposto de compensação foi “liquidado” no auto de notícia
pela repartição de finanças, de acordo, aliás, com o disposto nos
artos 117o e 138o do C.P.C.I. É que nada impedia, à luz das ou prin-
cípios constitucionais, que a dívida do imposto fosse apurada, como
no presente caso, no processo de transgressão, desde que fosse ga-
rantido o direito ao “recurso contencioso”, aqui exercido dentro do
processo de transgressão. Dado o facto de a situação jurídico-tri-
butária, relativa à obrigação de imposto, ser definida apenas pela
sentença, não se poderá falar da existência, no processo, de um acto
de liquidação, verdadeiro e próprio, praticado pela repartição de fi-
nanças, ao levantar o auto de notícia. Esse acto não é mais do que
um acto de accertamento, de determinação do montante concreto
do imposto, com base na indicação dos elementos idóneos a tal de-
terminação de que o tribunal conhecerá posteriormente. É a este
acto que se refere o arto 13o do Regulamento do Imposto de Com-
pensação quando diz que “Só poderá ser liquidado imposto de com-
pensação nos 5 anos civis seguintes àquele a que o mesmo disser
respeito”. Ora, neste preceito não se exige qualquer notificação, dentro
do prazo nele fixado, ao contribuinte, sendo certo que, na economia
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do processo a notificação desses factos ao contribuinte apenas estava
prevista aquando da realização da notificação determinada nos
artos 117o e 140o do C.P.C.Impostos. Sendo assim, a caducidade ti-
nha-se por impedida desde que o auto de notícia fosse levantado
no prazo citado e dele constasse a indicação de todos os elementos
idóneos à determinação do montante concreto do imposto. Dizendo,
no caso sub judice, o imposto respeito aos anos de 1982, 1983, 1984
e 1985, como se vê do probatório, é evidente que não se tinha verificado
a caducidade de o “liquidar”, nos termos do arto 13o do Regulamento
do Imposto de Compensação, por não haverem decorrido os cinco
anos civis seguintes àquele a que o imposto dizia respeito.

É certo que não se trata nos autos que o arguido haja sido notificado.
Todavia, como acima se disse, o Regulamento do Imposto de Com-
pensação não exigia qualquer notificação do contribuinte dentro da-
quele prazo de cinco anos, sendo a notificação mais próxima do acto,
prevista na lei, aquela a que se referia o arto 117o do C.P.C.I., mas
enquadrada já no procedimento contravencional. Para impedir a ca-
ducidade bastaria a indicação, dentro do prazo de cinco anos, de
todos os elementos bastantes para determinar o imposto, no auto
de notícia levantado pela repartição de finanças.

Não tendo o referido acto de “liquidação” a natureza de um acto,
definitivo e executório, que definisse a situação intersubjectiva do
contribuinte e da Administração quanto à obrigação do imposto, em
termos de conferir a esta o direito à prestação do pagamento do
imposto e a este o dever de o efectuar, simpliciter, a natureza de
um acto tributário, não tem sentido defender, em relação a ele, o
entendimento de que fosse necessária a notificação do acto da li-
quidação durante o prazo fixado na lei para não se operar a ca-
ducidade, pois que esta doutrina foi construída a propósito da eficácia
dos actos administrativos.

Aliás, redundamente, ainda se dirá que, durante a vigência do
C.P.C.I., não foi, sequer, dominante o entendimento de que fosse
necessária a notificação do acto da liquidação durante o prazo fixado
na lei para se operar a caducidade. A jurisprudência orientou-se pre-
cisamente em sentido oposto, apenas defendendo aquela solução
quando expressamente contemplada na lei, como seria o caso do
arto 111o, § 3o do Cód. da Sisa (cfr. Acs. do S.T.A., de 08/07/16,
88/07/06 85/01/23, in, respectivamente, Acs. Dts. 229-59; 324-1543 e
281-560, e ainda de 88/11/26 e 90/04/04, in, Ap. D.R. 1988-1413 e
1990-347).

Aceitou-se, então, que o acto de notificação, sendo um acto exterior
ao acto administrativo, não poderia ser configurado como requisito
constitutivo deste em termos da sua falta afectar a validade do mesmo.
A perfeição do acto de liquidação não estava dependente de qualquer
colaboração do contribuinte, ainda que sob a forma de notificação.
Ele verificava constitutivamente os efeitos jurídicos — aqueles que
estão predeterminantemente adstritos à ocorrência dos factos tribu-
tários definidos pela lei — inscrevendo-os na Ordem Jurídica.

O acto de liquidação não tinha natureza receptícia, para efeitos
de caducidade nem para efeitos da sua perfeição. A notificação tinha
por função dá-la a conhecer para os subsequentes efeitos legais, como
sejam para o pagamento voluntário ou à boca do cofre e consequente
mora, reclamação, impugnação judicial, etc.

Digamos que a notificação era um novo acto posterior a um acto
perfeito que se destinava a dar-lhe publicidade e a desencadear-lhe
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os efeitos previstos na lei, “despoletando a energia operativa que
o mesmo encerra”. O acto de notificação destinar-se-ia a conferir
eficácia ao acto de liquidação que sem ela se mantinha ineficaz em
relação ao interessado.

Mesmo entendida como elemento integrador da eficácia do acto
administrativo, que, até ele acontecer, não afectaria a situação jurídica
do interessado, em perfeita coerência com a garantia constitucional,
que o arto 268o, no 3 da C.R.P. veio registar, não se poderia retirar
daí argumento no sentido dela ser pressuposto necessário do instituto
da caducidade, por esta contender não com a perfeição da formação
do acto tributário, mas com a extinção do direito do Estado de liquidar
o imposto. Só na medida em que o legislador (como aconteceu o
arto 33o do actual C.P. Tributário) a erigiu em pressuposto do instituto
da caducidade é que a notificação se converteu, para além de elemento
integrador de eficácia, também em elemento susceptível de afectar
a validade do acto de liquidação por aquele ser feito fora do prazo
estipulado na lei para o exercício do direito de liquidar do Estado,
incluindo-se na própria contagem desse prazo a notificação. É claro
que, já sob o domínio da Constituição de 1976, seria possível sustentar
que a notificação muito a destempo do prazo fixado na lei para o
Estado exercer o seu direito de liquidação sob pena de caducidade
ilegalizaria o acto de liquidação, ou seja assumir-se-ia como elemento
constitutivo da caducidade. Referimo-nos àqueles casos em que saísse
intoleravelmente violado o princípio da protecção da confiança ínsito
no nosso Estado de Direito, por a notificação ser efectuada quando
já nenhum cidadão medianamente previdente e cumpridor contasse
com a exigência do imposto.

Do que vem exposto resulta que o despacho recorrido não pode
manter-se, pois certo é que não se verificou a caducidade pronunciada.
Por isso, o recurso merece provimento e a decisão recorrida tem
de ser revogada. Todavia, não pode este tribunal decretar a con-
denação do arguido no pagamento do imposto, pois que os factos
materiais, dados como assentes pela decisão recorrida, não permitem
determinar a taxa devida no imposto, por não se ter pronunciado
sobre o tipo de combustível que o veículo utiliza, nem a categoria
em que o mesmo se enquadra para efeitos de taxa, se veículo ligeiro
de passageiros, se veículo misto até 2500 Kg e peso bruto ou se outros
veículos (cfr. arto 10o do referido Reg.).

Deste modo, impõe-se decretar também a ampliação da matéria
de facto de modo a constituir base suficiente para a decisão de direito
tal como o mesmo foi definido, nos termos dos artos 729o, no 3 e
730o do Cód. Proc. Civil.

V — Destarte, atento tudo o exposto, acordam em conceder pro-
vimento ao recurso e revogar a decisão recorrida, ordenando a baixa
dos autos à 1a Instância a fim de aí prosseguirem para julgamento
da matéria de facto considerada suficiente à decisão do direito, tal
como este foi atrás definido.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Contribuição Industrial. Incentivo fiscal ao investimento
(D.L.R.R.). Pedido de substituição de declarações. Inde-
ferimento. Fundamentação de facto e de direito. Princípio
da igualdade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Está suficientemente fundamentada de facto e de direito
a decisão de indeferimento do pedido de substituição de
declarações relativas ao benefício fiscal D.L.R.R., que
exprime a concordância com informação donde decorrem
factos que constituem motivos, claros, congruentes e bas-
tantes do sentido decidido.

2 — Cumprido pelo acto recorrido praticado no exercício de
poderes vinculados, o princípio da prevalência da lei, por
não se lhe imputar vício de violação da mesma, não
se abre campo para suscitar a violação pela entidade
decidente do princípio de actuação que a Constituição
comete à Administração, como é o princípio da igualdade.

Recurso n.o 17.975. Recorrente: Francisco Soares Pinheiro & Compa.
Lda.; Recorrido: Subsecretário de Estado Adjunto do Secretário
de Estado Adjunto e do Orçamento; Relator: Exmo. Conso Dr. Er-
nâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Francisco Soares Pinheiro & Ca Lda, inconformado com o despacho
do Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta
e do Orçamento, de 93.11.23, que lhe indeferiu o pedido de subs-
tituição da declaração mod. 2 da Contribuição Industrial, do exercício
de 1987, bem como das declarações mod. 191 dos exercícios de 1986
e 1987, por ter havido lapso no preenchimento dos quadros 07 e
11 das mesmas, veio do mesmo recorrer contenciosamente, com fun-
damento em falta de fundamentação e por o mesmo ter privilegiado
a forma sobre a substância ao não admitir a substituição requerida,
que permitiria ao Rte beneficiar da dedução dos lucros levados a
reservas e reinvestidos, a que teria direito por se terem verificado
os pressupostos objectivos para tanto enunciados no art. 44o do
CCIndustrial.

A autoridade recorrida manteve o acto, mas não ofereceu resposta.
Nas conclusões das alegações, a Rte invoca o vício de forma do

acto impugnado, consistente em insuficiência de fundamentação quan-
to aos factos e infundamentação quanto ao direito, violação do prin-
cípio da igualdade do art. 13o/1 da CRepública, por a autoridade
recorrida ter deferido outros dois pedidos semelhantes, e postergação
do princípio da verdade material, ao ater-se a autoridade referida
a aspectos meramente formais.

Teriam sido os nos 1 e 2 do art. 21o do CPTributário infringidos.
Nas suas alegações, a autoridade recorrida, sustenta a fundamen-

tação devida do despacho recorrido, feita por remissão para despachos,
pareceres e uma informação que continha os fundamentos de facto
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e de direito que motivaram o indeferimento do pedido da Rte de
substituição das suas declarações de CI, determinado por apresentação
tardia do pedido referido, que o recurso de anulação não é meio
próprio para discutir o direito da Rte a beneficiar da DLRR, que
introduziu agora a questão da violação do princípio da igualdade,
alegando deferimentos não provados.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso improcede, por o acto
recorrido estar devidamente fundamentado por remissão para a in-
formação, parecer e despachos sucessivos, sendo que naquela infor-
mação adoptada no despacho se reconhecem as razões porque o pe-
dido devia ser indeferido, e porque os dois casos referidos pela Rte
como deferidos não são iguais ao sub judicio, não se mostrando,
assim, violado o princípio da igualdade.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1- Em 91.7.15, a Rte dirigiu ao Ministro das Finanças requerimento
a solicitar a reapreciação do pedido de substituição da declaração
mod. 2 da CI, do exercício de 1987, bem como das declarações
mod. 191 dos exercícios de 1986 e 1987, porquanto teria havido lapso
ao preencher os quadros 07 e 11 das mesmas-cf. informação a fls. 3
do p.i.-;

2-O pedido anteriormente apresentado (em 88.12.30) foi indeferido
por despacho do Subdirector-Geral, de 91.4.22, com base no facto
de a solicitação ter sido feita depois de expirado o prazo legal para
a autoliquidação da CI, ou seja, depois de 15.7.88 -cf. mesma
informação-;

3- Na informação da Técnica Tributária da 7a Divisão de Serviços
da DGCI, de 11.10.93, consta a verificação de que ”não foi incluída
a verba referente à DLRR pretendida no quadro 24, campo 2.2. Por-
tanto aquando da autoliquidação este valor não entrou para o apu-
ramento da matéria colectável”; e depois de mais informações (pon-
to 4) acrescenta-se (ponto 5) que, em algumas situações têm sido
relevadas as faltas, nomeadamente, quando não havia colecta, ou ha-
vendo-a, o pedido e a declaração tenham sido apresentadas até à
data limite da autoliquidação da CI em que a primeira dedução deveria
efectuar-se. E ainda na simples falta dos quadros 7 e 11, mas desde
que tenham operado a dedução; terminando-se por afirmar que ”como
a requerente não se enquadra em nenhuma das situações que já foram
objecto de deferimento, é inviável que o recurso (. . ) se possa atender,
dado que o pedido de substituição das declarações foi intempesti-
vo - cf. informação citada, cujo teor se dá por reproduzido;

4-Do que resulta que ”parece ser de manter o despacho de in-
deferimento, no entanto superiormente se decidirá” -mesma peça,
a fls. 4;

5-A que se seguiu, em 93.11.5, o escrito: ”Confirmo, afigurando-se
de manter o despacho de indeferimento proferido em 91.4.22, pelas
razões invocadas na presente informação. À consideração Superior”
ass. Clarinda Mendes de Sousa”;

6- E a 93.11.11, o escrito do Subdirector-Geral:” Concordo ser
de manter o despacho de indeferimento, por não ter utilizado opor-
tunamente os benefícios. À consideração superior”;

7-E depois o escrito do Director-Geral: ”Concordo. À consideração
do Senhor Subsecretário de Estado”;

8- E em 93.11.11, despachou a autoridade recorrida: Concordo,
pelo que indefiro”;

1313

9-Às firmas ”Dimas & Silva, Lda e ”Corsan-Corticeira Santiago,
Lda” foram deferidos pela autoridade recorrida pedidos referentes
aos benefícios fiscais do DL 197-C/86, de 18.7. - documentos, res-
pectivamente, a fls. 10 e 12 do proc. instr.

Porque a Rte estabeleceu, na sua invocação de vícios, a subsida-
riedade de conhecimento para o da violação do princípio da igualdade
(escrevendo para este ”de todo o modo”) e para a postergação do
princípio da verdade material (escrevendo ”sem prescindir”), conhe-
ce-se prioritariamente das alegadas insuficiência de fundamentação
quanto a factos e infundamentação quanto ao direito.

O dever de fundamentação dos actos administrativos, decorrente
que era já do art. 1o do Dl 256-A/77, de 17.6 e consagrado cons-
titucionalmente, prescreve-se no art. 21o do CPTributário para os
actos que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos dos
cidadãos, que é o caso do acto recorrido, que ao indeferir a pretensão
da Rte, impediu a dedução nos lucros tributáveis dos exercícios em
causa dos lucros retidos e reinvestidos nas condições previstas no
art. 44o da CCI, na redacção dada pelo art. 9o do Dl 197-C/86, de
18.7., alterando, por isso, a ”situação jurídico-patrimonial estabele-
cida” (cf. CRP Anotada, de Canotilho e VMoreira, 2a., p. 431), re-
lativamente à Rte.

A fundamentação quer-se ”expressa, através de sucinta exposição
dos fundamentos de facto e de direito, podendo consistir em mera
declaração de concordância com os fundamentos de anterior parecer,
informação ou proposta, que neste caso constituirão parte integrante
do respectivo acto. É equivalente à falta de fundamentação a adopção
de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência,
não esclareçam concretamente a motivação do acto” - n.os 1 e 2 do
art. 125o do CPAdministrativo.

O juízo a estabelecer acerca da satisfação da exigência da fun-
damentação há-de balancear entre o fim legal da mesma, que é o
de proporcionar ao administrado a escolha entre a aceitação da le-
galidade do acto e o recurso a procedimento administrativo ou con-
tencioso, e a necessidade de não paralisar a actuação da Administração
através da obrigatoriedade de uma fundamentação exaustiva, que a
lei prescreve quando se conforma com a emissão de ”sucinta exposição
dos fundamentos de facto e de direito da decisão” -no 1 do art. 125o

referido.
Importando que a medida da exigência repercuta as características

próprias do tipo legal de acto administrativo em causa (cf. Ac. do
Pleno da 1a Secção deste tribunal, de 11.5.89, em RLJ 123o/15).

No caso em apreço, em que foi utilizada a faculdade legal de fun-
damentar per relationem, através da concordância (”concordo”) com
as peças processuais referidas nos itens 2 a 7 do probatório, cumpre
avaliar se destas, mormente da informação do item 3, decorre, ou
não, a indevida fundamentação.

Que a fundamentação concreta quanto a factos resulta suficiente
vê-se do teor da dita informação:-apresentação da solicitação quando
estava expirado o prazo legal para a autoliquidação da CI, depois
de 15.7.88, não inclusão da verba referente à DLRR no apuramento
da matéria colectável que fundou a autoliquidação e os factos enu-
merados no ponto 4 da informação, são dados fácticos que constituem
coerentes, claros e bastantes motivos da decisão de indeferimento.

E ainda a referida informação passou a detalhar as razões porque
a situação se diferenciava de outras em que houvera deferimento,
nas quais avultava a intempestividade do pedido de substituição.
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Quanto à fundamentação de direito, a mesma decorre da peça
em análise, na medida das referências aos vários preceitos legais do
CCIndustrial e ao diploma que tratou o incetivo fiscal ao investimento
em causa (o DL 197-C/86), a cujo quadro normativo se reportava
o acto recorrido (como consta como ”Assunto” no cabeçalho da in-
formação aludida).

E a simples referência inequívoca a esse quadro normativo tem
sido pela jurisprudência considerada suficiente fundamentação de di-
reito (cf. Ac. do STA, de 4.3.87, em AD 319/849).

Assim, tomado como destinatário de tais referências um padrão
de normalidade e sem excluir a situação concreta do interessado e
a capacidade real deste em entender a motivação da decisão, de forma
a poder dispor do ensejo de defender proficuamente os seus direitos
e interesses legítimos, é de decidir ter havido esclarecimento concreto
do iter volitivo da Administração.

Pelo que improcede o alegado vício.
A Rte apela ao princípio da igualdade consagrado no art. 13o/1

da Constituição, que diz violado pelo comportamento administrativo
da autoridade recorrida, que teria deferido pedidos semelhantes, in-
deferindo o da Rte.

É um apelo que implica a aplicabilidade imediata e directa vin-
culação da Administração à Constituição, que se poderia reportar,
com mais acentuada determinabilidade ao seu art. 266o/2.

Na matéria escreveu Gomes Canotilho, em RLJ 124o/327 que ”a
operatividade do princípio da igualdade, como se salienta na jus-
publicística mais recente, passa pela comparação das situações fácticas
e jurídicas concretas de diferentes grupos destinatários da actividade
normativa, a fim de se saber se entre eles se verificam diferenças
fácticas com um peso suficiente para justificar um tratamento jurídico
diferenciado”.

Claro, que o autor se refere à igualdade ao nível da actividade
normativa, que não à actividade administrativa, mas também a esta
se impõe a subordinação ao princípio constitucional nas suas relações
com os cidadãos, exigindo-se-lhe igualdade de tratamento dos inte-
resses daqueles na prossecução do interesse público (CRPAnotada,
2a ed., 2o vol, p.420).

Exigência que se esbate em actos, como o recorrido fundados na
lei aplicável e vinculados a ela, por força da mediação que a lei opera
relativamente ao princípio constitucional.

Cumprido, por hipótese, o princípio da prevalência da lei, num
acto em que a Rte não imputa violação da mesma, não se abrirá
campo para suscitar a violação pela entidade dicidente do princípio
constitucional (cf. Ac. do Pleno da 2a Secção de 20.10.93, proc. 13 041),
sem embargo de, no caso, a Rte não ter concretizado e determinado,
por comparação entre as ”situações fácticas e jurídicas concretas”,
as identidades relevantes que fundariam a sua pretensão.

Tanto mais que o acto recorrido também se fundou em ”diferenças
fácticas” (apresentação tardia do pedido e da declaração e não ter
operado a dedução - ponto 5 da informação referida no item 3), que
não foram rebatidas pela Rte, especificadamente.

Além de que suscitar a desigualdade de tratamento num acto vin-
culado a que se não imputa violação de lei será não afrontar o conteúdo
próprio do acto, não pôr em causa a sua validade, pelo que o vício
não seria reconhecível, nem levaria à consequente anulação.

A postura da Rte, ao censurar o acto recorrido por pretensa sub-
estimação da verdade material perante aspectos formais não merece
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melhor aceitação, uma vez que não se invoca violação de lei quanto
aos pressupostos adjectivos ou formais que o acto deu por inveri-
ficados, designadamente o temporal na apresentação do pedido.

O direito valoriza, igualmente, tanto os direitos substantivos que
a lei confere, como as regras de procedimento que esta prescreve
para o exercício daqueles. E a uns e a outras deve a Administração
respeito.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria, res-

pectivamente, em 60 000$00 e 50 %.

17 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Re-
lator — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Incompetência, em razão da hierarquia,
do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

Se o recorrente invoca certa situação de facto omitido na de-
cisão recorrida, o recurso por si interposto não tem por
exclusivo fundamento matéria de direito, por isso que in-
competente, em razão da hierarquia, o S.T.A. (2a Secção)
para o seu conhecimento, cabendo tal competência ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 18.069 de que é recorrente o Banco Nacional Ultramarino
e recorrido Armando Mendes, Lda. e de que foi relator o Exmo.
Conso. Dro. Mendes Pimentel.

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

Inconformado com o despacho de anulação de fls.442 proferido
no presente processo (apenso) de reclamação de créditos sobre a
executada Armando Mendes, Lda., pelo Mmo. Juiz de Direito do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga, dele interpôs o re-
clamante Banco Nacional Ultramarino, S.A. recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, extraindo da atinente alegação as seguintes
conclusões:

”A) O despacho de fls.44 não é nulo nem anulável, não violou
o disposto nos artigos 192o, 215o e 219o do C.P.C.I., nem os arts.896o

e 899o do C.P.C.;
B) A venda judicial não pode ser anulada (nem pela falta de anún-

cios, falta que não ocorreu, nem por se ter adoptado — com aquies-
cência geral e unânime dos interessados — a venda global dos bens
penhorados, por integrarem uma unidade industrial que, assim, con-
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tinuava a laborar — como continuou — e alcançava maior preço, como
alcançou);

C) Nenhuma disposição legal proíbe a venda unitária duma fábrica
— edifício e recheio — pois até se trata de uma universalidade e,
desse modo, se evitam questões sociais, não tendo sido violadas as
disposições dos arts.215o, 219o e 225o do C.P.C.I., nem as normas
dos arts.890o, 897o, 899o, 201o e 909o do C.P.C.;

D) Tendo sido adoptada a venda global e unitária de todas as
verbas penhoradas, a venda não podia ser sustada mediante o dis-
positivo do artigo 899o do C.P.C., porque tal dispositivo, naquela
modalidade, não funcionava, isto é, é-lhe inaplicável aquela regra
e se de outro modo se entender é ininvocável após o decurso de
mais de dois anos;

E) O recorrente logra legitimidade e tem interesse na compra que
fez e cujo preço pagou, estando, sim, prejudicado por não ser proferido
o despacho de graduação de créditos, que era o despacho que competia
ser proferido e cuja omissão vai permitindo, injustamente, por um
lado, que a executada continue a explorar unidade fabril vendida
judicialmente e, por outro lado, o numerário despendido com a compra
não está a render o que quer que seja para o comprador que — nem
como credor reclamante — desse desembolso está parcialmente be-
neficiado, enquanto não for proferido aquele desejado despacho de
verificação de créditos — a partir do qual começa a vislumbrar-se
esperança de registo de aquisição e da entrega dos bens penhorados”.

Contra-alegando, a Rda. ”Armando Mendes, Lda” conclui:
1. O Rct., dado a decisão recorrida dizer respeito a um despacho

proferido pelo Chefe da Repartição de Finanças anterior à realização
da hasta pública de venda dos bens penhorados, carece de legitimidade
para interpôr o presente recurso;

2. Os bens penhorados à executada, aqui recorrida, não o foram
de uma forma global, ou como se de uma universalidade jurídica,
ou meramente económica, se tratasse;

3. Antes foram penhorados, identificados, avaliados e individua-
lizados em verbas separadas, tendo sido a sua venda desta forma
anunciada nos editais então publicados;

4. Para além destas, muitas outras máquinas industriais e outros
móveis existiam e existem no património e na unidade fabril da
executada;

5. As decisões proferidas pelo Chefe da Repartição de Finanças
nos processos judiciais, mormente nos executivos, em que intervém
na veste de auxiliar de Juiz, não fazem caso julgado;

6. Sendo hoje incontroverso que os actos e decisões do chefe da
Repartição de Finanças, enquanto auxiliar de juiz, podem, a todo
tempo, ser revogados, independentemente de reclamação das partes,
pelo juiz do T.T. de 1a Instância quando o processo aí subir — artigos
40o e 41o do C.P.C.I. e 60o, 2, do E.T.A.F.;

7. Bem andou o Mmo. Juiz ”a quo” quando, em obediência ao
preceituado nos arts.40o, 41o, 192o, 115o e 219o do C.P.C.I. e 897o

e 899o do C.P.C., anulou o anómalo despacho do Chefe da Repartição
de Finanças.

O Tribunal Tributário de 2a Instância julgou-se incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, por entender
que o mesmo tem por fundamento exclusivo matéria de direito, donde
a competência deste Supremo.

Subindo os autos, na sequência de requerimento tempestivo e ade-
quado da Rct., a este Tribunal, emitiu o Exmoo. PGA o douto parecer
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de fls.505, em que defende que, ao contrário do decidido no acórdão
de fls.480 e segts., o recurso interposto a fls.445 não versa apenas
matéria de direito. É que, na conclusão B das suas alegações, a Rct.
afirma um facto a que atribui relevância jurídica e que foi ignorado
no despacho recorrido: que a venda global dos bens penhorados foi
feita ”com aquiescência geral e unânime dos interessados”, pelo que
”a venda judicial efectuada não pode ser anulada”.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Impõe-se apreciar, prioritariamente, a questão prévia suscitada pelo

Ministério Público. De conhecimento oficioso, aliás, a sua procedência
prejudica o conhecimento de qualquer outra (artigos 3o da L.P.T.A.,
45o do C.P.T. e 101o e segts. do C.P.C.).

Sustenta o despacho recorrido a seguinte facticidade:
- A quantia exequenda orça os 25.000.000$00, não sendo lícito acres-

centar-lhe, cautelarmente, o hipotético montante de uma multa ainda
não aplicada, que não se sabe se vai ser aplicada e que, no caso
de o ser, pode ser pago sem recurso à execução;

- Há bens móveis penhorados no valor de 45.900.000$00.
Neste quadro factual não se recorta o teor da conclusão B) da

alegação de recurso, na parte em que se afirma que a venda global
dos bens penhorados foi feita com aquiescência geral e unânime dos
interessados, por aqueles integrarem uma unidade industrial que, as-
sim, continuava a laborar — como continuou —, alcançando-se maior
preço, como se alcançou.

Destarte, este recurso de decisão de 1aInstância não versa, exclu-
sivamente, matéria de direito (artigos 21o, 4 e 32o, 1, b), do E.T.A.F.),
pelo que esta Secção de contencioso tributário é incompetente em
razão da hierarquia para o seu conhecimento, cabendo esta com-
petência ao Tribunal Tributário de 2a Instância (artigos 41o, 1, a),
do invocado Estatuto, e 167o do C.P.T).

Como assim, julgam procedente a questão prévia em apreço e de-
claram este Supremo Tribunal incompetente em razão da hierarquia
para conhecer do presente recurso e para o efeito competente o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo banco recorrente, fixando-se a taxa de justiça em
15.000$00 e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — José Jesus Costa — Benjamim Rodrigues. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso. Poderes do STA - art. 729o e 730o do CPC. Ampliação
da matéria de facto. Dever de acatamento por parte dos
tribunais inferiores. Violação de lei. Caso julgado formal.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Se o Supremo Tribunal Administrativo, em via de recurso,
ordena a ampliação da matéria de facto, ao abrigo do
disposto nos arts. 729o e 730o do CPC, cumpre ao Tri-
bunal de instância observar essa decisão, nos seus precisos
termos.

II — Se o Tribunal recorrido não deu cumprimento ao es-
tabelecido no Acórdão, a nova sentença recorrida violou
o disposto no art. 156o do CPC, no art. 3o no 2 da
Lei 38/87, de 23/12 e no art. 4o do Estatuto dos Ma-
gistrados Judiciais (Lei 21/85, de 30/7) os quais impõem
o dever de acatamento pelos Tribunais inferiores das de-
cisões proferidas, em via de recurso, pelos Tribunais
Superiores.

III — Tal sentença violou também o caso julgado formal que
entretanto se constituiu pelo Acórdão transitado.

Recurso n.o 18 220; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Con-
de — Malhas e Confecções, SA; Relator: Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Conde — Malhas e Confecções, Lda., com sede em Arco - Con-
de - 4815 Vizela impugnou perante o Tribunal Tributário de 1a ins-
tância de Braga, a liquidação de IVA e respectivos juros compen-
satórios no valor de 7.398.673$00 efectuada com referência ao lan-
çamento que fez na contabilidade de 36.057.867$00 em 31/12/86, a
título de imobilizações corpóreas alegando, em síntese, inexistência
de facto tributário que sustente tal liquidação.

Após recurso da impugnante, com êxito, para este STA, o M.mo Juiz
veio a conhecer do mérito da impugnação julgando-a parcialmente
procedente anulando a liquidação com referência à matéria colectável
de 23.415.230$00.

Inconformado com esta decisão, o representante da Fazenda Pú-
blica interpôs recurso para este STA.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
da procedência do recurso.

Por Acórdão de 19/1/94 desta Secção de Contencioso Tributário
do STA foi concedido “provimento ao recurso revogando-se a sentença
recorrida para ampliação da matéria de facto e aplicação do direito
nos preditos termos - arts. 729o e 730o do Código de Processo Civil”.

Em consequência, o M.mo Juiz do Tribunal da 1a instância proferiu
nova sentença, assim decidindo: “Julga-se a impugnação procedente
e determina-se a anulação da liquidação na medida agora em causa”.

Para tanto concluiu “estar deficientemente fundamentado o acto
tributário o que o torna ilegal”.

O Representante da Fazenda Pública, dizendo-se inconformado
com tal sentença, veio interpôr novo recurso “per saltum” para este
STA cujas alegações concluiu da forma que se segue:

- “Está provado que se trata nestes autos de subempreitada efec-
tuada ao senhorio da impugnante e não de quaisquer benfeitorias
úteis ou acessão imobiliária.

- Está provado que a impugnante deduziu indevidamente o IVA
suportado na aquisição dos materiais.
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- Está ainda provado que a declaração mod. 129 de inscrição de
prédios na matriz respectiva, foi apresentada pelo senhorio da aqui
impugnante.

- Está provado que não foi feita a necessária ampliação da matéria
de facto em cumprimento da decisão do Tribunal Superior.

Nestes termos, e nos melhores de direito, deve a presente sentença
ser reformulada mantendo-se afinal a matéria colectável apurada com
o que se fará inteira justiça”.

Não houve contra-alegação.
O M.mo Juiz produziu o despacho de sustentação de fls. 130.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste Tribunal emitiu o seguinte douto parecer:
“No douto Acórdão de fls. 113-116, foi ordenado que o Tribunal

recorrido procedesse à ampliação da matéria de facto, nos termos
definidos nesse douto aresto.

Constata-se, porém, que o Meritíssimo Juiz não obedeceu ao or-
denado, uma vez que da matéria fáctica fixada na douta sentença
recorrida não consta a ampliação da matéria fáctica ordenada, e até,
pelo contrário, ela é restringida em relação à que constava da anterior
sentença.

Os Tribunais inferiores têm um dever de acatamento das decisões
proferidas em via de recurso pelos Tribunais Superiores - no 2 do
art. 3o da Lei no 38/87, de 23 de Dezembro, aplicável por força do
preceituado no art. 13o do ETAF.

Tendo transitado o douto Acórdão referido, ele tem força obri-
gatória dentro do processo - art. 672o do CPC.

Por isso, não se acatando o aí decidido, na douta sentença recorrida,
violou-se o caso julgado, vício que é equiparável ao de violação de
lei e que impõe a revogação da decisão recorrida.

Sendo a ofensa de caso julgado de conhecimento oficioso, enten-
de-se que se deverá revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa
do processo a fim de ser dado cumprimento ao ordenado”.

Colhidos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.
A sentença recorrida deu como provado:
- “Por escritura de 2/4/82, a impugnante tomou de arrendamento,

o prédio urbano inscrito na matriz da freguesia de Conde, Guimarães,
sob o art. 168o;

- Neste prédio foram construídos 2 pavilhões, tendo a impugnante
contabilizado na escrita dela o valor de 36.057.867$00, na conta
“422 - Edifícios e outras construções”, com referência aquela obra
e com a data de 31/12/86;

- Em 27/8/88, o senhorio da impugnante fez as participações de
fls. 37 e 38.

- A inspecção fiscal que está na base da liquidação em causa data
de 31/5/89 e tem o teor constante de fls. 41.”

Como flui do relatado, o Acórdão desta Secção, constante de
fls. 113-116, revogou a sentença (fls. 99-100) anteriormente proferida
pelo M.mo Juiz do Tribunal “a quo” com vista à ampliação da matéria
de facto e aplicação do direito nos termos amplamente explicitados
no mesmo Acórdão cujo conteúdo aqui se dá como inteiramente
reproduzido.

Alega a recorrente que tal ampliação não foi feita não se tendo
cumprido a decisão de Tribunal Superior.

Também o Ex.mo Magistrado do Ministério Público alerta para
o não acatamento da decisão do Acórdão do STA por parte da sen-
tença recorrida.
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Na verdade, do confronto entre o elenco probatório da sentença
de fls. 99-100 (cuja matéria fáctica se manda ampliar) com o da sen-
tença ora recorrida (que a devia ter ampliado) é manifesto que não
só não foi dado cumprimento ao que fora decidido no Acórdão como
até se operou, na última sentença, uma clara e profunda restrição
da matéria de facto anteriormente fixada.

Assim, na sentença recorrida omitiu-se a quase totalidade da ma-
téria do no 2 e toda a que consta dos nos. 6 e 7 do probatório da
sentença de fls. 99.

Quid juris?
Nunca se suscitaram dúvidas na jurisprudência quanto à aplicação

dos arts. 729o e 730o do CPC quer pelo Supremo Tribunal de Justiça
quer por parte do Supremo Tribunal Administrativo na área do con-
tencioso tributário.

Era assim por força do art. 257o do CPCI e hoje do art. 169o

e art. 2o alín. f) do CPT.
Também não se questiona que a partir da vigência do ETAF nos

casos de recurso “per saltum” da 1a instância para o STA em que
o fundamento do recurso é exclusivamente matéria de direito (art. 32o

no 1 alín. b) do ETAF), as disposições dos arts. 729o e 730o do CPC
se aplicam também à 1a instância de forma adaptada, face ao disposto
do art. 21o no 4 do ETAF.

Nos termos do citado art. 730o no caso excepcional a que se refere
o no 3 do artigo anterior (729o), o Supremo, depois de definir o
direito aplicável manda julgar novamente a causa em harmonia com
a decisão de direito.

Isto é assim, sempre que o Supremo entenda que a decisão de
facto pode e deve ser ampliada em ordem a constituir a base suficiente
para a decisão de direito (no 3 do art. 729).

A faculdade contida neste preceito é para ser exercida quando
as instâncias seleccionarem imperfeitamente a matéria da prova, am-
putando-a assim de elementos que consideraram dispensáveis mas
que se verifica serem indispensáveis para o Supremo definir o direito
(Rodrigues Bastos, Notas ao Código de Processo Civil vol. III, 1972,
pág. 363).

Foi o que sucedeu no caso dos autos.
Entendeu o STA no já referido Acórdão existir deficiência de jul-

gamento de facto por parte do Tribunal da 1a instância e ordenou-se
a ampliação da matéria de facto ao abrigo daqueles normativos, com
a necessária e a adequada explicitação dos termos em que devia ser
feita.

Fê-lo no uso de uma competência própria, pois compete ao Supremo
apreciar se os elementos de facto fixados nas instâncias são ou não
suficientes para se conhecer do mérito; doutra forma haveria con-
tradição lógica com o poder que lhe incumbe de mandar ampliar
a decisão de facto (no 3 do art. 729o) - cfr. neste sentido os Acs.
do STJ de 6/12/79 in BMJ 292 pág. 320 e de 19/1/78 in BMJ 273
pág. 206.

Se “o Supremo depois de definir o direito aplicável manda julgar
novamente a causa, em harmonia com a decisão de direito”, o res-
pectivo Tribunal de instância fica vinculado a essa decisão, compe-
tindo-lhe acatá-la nos seus precisos termos.

É, desde logo, uma decorrência do imperativamente estabelecido
nos citados arts. 729o no 3 e 730o no 1 do CPC.

Tal como muito bem refere o Ex.mo Magistrado do Ministério Pú-
blico, os Tribunais inferiores têm um dever de acatamento das decisões
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proferidas em via de recurso pelos Tribunais Superiores nos termos
do no 2 do art. 3o da Lei 38/87 (Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais)
por força do disposto no art. 13o do ETAF.

É também o que decorre do no 1 do art. 156o do CPC e do art. 4o

da Lei 21/85 de 30/7 (Estatuto dos Magistrados Judiciais, que apontam
para esse dever de acatamento.

A sentença ora recorrida porque não deu cumprimento ao decidido
no referido Acórdão deste STA violou, assim, todas aquelas dispo-
sições legais.

Também a perspectiva de caso julgado, que é de conhecimento
oficioso (art. 500o do CPC), faz soçobrar a sentença recorrida.

Com efeito, na data em que foi proferida a sentença sob recurso
já a decisão do referido Acórdão havia transitado em julgado, com
força obrigatória dentro do processo, constituindo caso julgado formal,
nos precisos limites e termos em que julgou (arts. 672o e 673o do
CPC).

Porque tal decisão não foi cumprida pelo M.mo Juiz, como lhe
competia, nos termos e limites estabelecidos no Acórdão do STA,
forçoso é concluir que houve violação de caso julgado, o mesmo é
dizer que houve violação de lei (arts 672o e 673o do CPC).

Perante tão manifesta violação de lei a sentença não pode manter-se
na ordem jurídica.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogar a sentença recorrida, para que o M.mo Juiz do Tribunal “a quo”
profira nova sentença nos termos ordenados no Acórdão deste STA
que mandou ampliar a matéria de facto da anterior sentença.

Sem custas por não serem devidas.
Por se nos afigurar que o Senhor Juiz violou o dever legal de

acatamento das decisões dos Tribunais Superiores proferidas em vias
de recurso, remeta-se cópia das duas sentenças e do anterior Acórdão
deste STA referidos nesta peça e bem assim do presente Acórdão
ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos
Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Recursos interpostos da 1a Instância pa-
ra a 2a Instância e para o Supremo Tribunal Administrativo.
Interdependência. Competência.

Doutrina que dimana da decisão:

Interpostos, no mesmo processo, dois recursos de decisões in-
terlocutórias em que se discute matéria de facto, um dos
quais para o Tribunal Tributário de 2a instância, que con-
dicionam e influenciam decisivamente o recurso da sentença
interposto para o Supremo Tribunal Administrativo, com
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fundamento exclusivo em matéria de direito, é competente
para de todos os recursos conhecer aquela 2a instância.

Recurso no 18 438. Recorrente: Aníbal José Mendonça Louzeiro; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Aníbal José Mendonça Louzeiro, casado, identificado nos autos
deduziu oposição à execução contra si instaurada na Repartição de
Finanças de Odivelas alegando, em resumo, que “conquanto figure
como proprietário do veículo automóvel matrícula AJ-92-34 só fic-
ticiamente o foi “nunca tendo sido o seu verdadeiro proprietário pelo
que não tem qualquer responsabilidade pela falta de pagamento do
imposto de compensação referente aos anos de 1982 e 1983.

No decurso dos autos veio o oponente juntar o requerimento de
fls. 32-36 arguindo nulidade absoluta por falta de notificação ocorrida
no processo de transgressão, nulidade do referido processo por erro
na forma de processo, a extinção do procedimento judicial por pres-
crição, extinção da pena de multa por prescrição, requerendo ainda
o chamamento à demanda dos gerentes da sociedade Malheiro e
Matos Lda. por terem utilizado o veículo no seu próprio interesse
desde 1984 até 1986.

Na mesma data fez juntar aos autos o requerimento de fls. 37-39
mediante o qual requereu a junção de documentos e deduziu incidente
de falsidade no processo de legalização do veículo requerendo ainda
a inquirição de testemunhas que arrolou sobre o incidente e também
relativamente aos factos alegados na petição inicial de oposição à
execução.

Inconformado com o despacho de fls. 86-88 — o qual integra várias
decisões — proferido pela M.ma Juíza do Tribunal Tributário de
1a instância (1o Juízo), o oponente interpôs recurso para este STA,
referente à decisão sobre o requerimento de fls. 32, declarando a
intenção de alegar no Tribunal “ad quem”.

Dizendo-se ainda inconformado com a decisão — contida naquele
despacho — referente ao requerimento de fls. 37, veio interpor recurso
para o Tribunal Tributário de 2a instância, apresentado desde logo
alegações com o seguinte quadro de conclusões:

“1o A questão a decidir nos presentes autos é, em primeiro lugar,
o apuramento dos factos alegados no requerimento inicial de oposição
à execução;

2o Factos que, salvo melhor opinião, integram os fundamentos pre-
vistos nas alíneas b) e h) do art. 286o do CPT;

3o Os documentos cuja junção não foi admitida são, manifesta-
mente, relevantes para o apuramento da verdade material;

4o Tais documentos, por aplicação subsidiária do no 2 do art. 523o

do CPC, podem ser apresentadas até ao início do prazo das alegações
escritas;

5o Assim o douto despacho recorrido violou o disposto no art. 523o

do CPC;
6o A inquirição, pelo menos dos gerentes do Stand Auto — Baía,

identificados, no Doc. VI, deverá ser admitida, porquanto é relevante
para o apuramento dos factos alegados na PI;

7o Foi violado o no 1 do art. 40o do CPT já que não admitindo
a junção de documentos e a não inquirição de testemunhas, está
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o Tribunal “a quo” a omitir a apreciação de meios de prova e a
realização de diligências necessárias ao apuramento da verdade, tal
como foi reposta no requerimento inicial;

8o Termos em que o douto despacho recorrido deverá ser revogado
e ordenada a junção dos documentos bem como a inquirição das
testemunhas identificadas como gerentes do Stand Auto Baía;

9o Decidida a junção dos documentos, por sequela deverá ser, igual-
mente, revogado o despacho que julgou prejudicado o incidente de
falsidade, ordenando-se o seu seguimento.”

Ambos os recursos foram admitidos por despacho de fls. 95o fi-
xando-se o regime de subida com o recurso que viesse a ser interposto
da decisão final.

Inconformado também com a sentença que julgou improcedente
a oposição à execução, o oponente interpôs recurso para este STA
cujas alegações apresentou de imediato formulando as seguintes
conclusões:

“1o A sentença recorrida é nula por força da violação do disposto
no art. 668º no 1 alín. d) do CPC; e,

2o Violou o disposto nas alíneas b) e h) do no 1 do art. 286o do
CPT porquanto os factos alegados constituem fundamento de oposição
à execução, ainda que com a sentença transitada em julgado; e,

3o Assim sendo deverá a oposição ser julgada procedente, por pro-
vada, com as legais consequências;

4o Foi violado o disposto no no 1 do art. 36o do CPT e art. 2o

no 4 do Código Penal pelo que a pena deverá ser declarada prescrita;
5o Foi violado o disposto no art. 2o no 2 do Código Penal, e por

força deste normativo deverá ser declarada extinta a pena de multa
e, igualmente, considerar-se extinto o imposto já que o mesmo foi
eliminado.”

Uma vez admitido subiram os autos a este STA, sem contra-a-
legação, onde foram apresentadas as alegações respeitantes ao pri-
meiro recurso concluindo do seguinte modo:

“1o A falta de notificação para contestar e o erro de forma do
processo de transgressão podem e devem ser conhecidos no processo
de oposição, uma vez que são factos (erros) provados por documentos,
os quais integram o fundamento previsto na alín. h) do no 1 do art. 286o

do CPT, tornando-o inexequível;
2o Foi, assim violado o disposto no art. 286o no 1 alín. h) do CPT;
3o Tendo a sentença condenatória sido proferida em 13/1/87, à

revelia do arguido — oponente — e tendo estes só em 15/6/93 vindo
ao processo, há muito que decorreu o prazo de prescrição da pena,
que é de cinco anos;

4o Foi, assim, violado o art. 36o no 1 do CPT e 2o no 4 do Código
Penal;

5o Por força do disposto no art. 43o no 1 da Lei 65/90 de 28/12
foi eliminado o imposto de compensação criado pelo Dec.lei 354-A/82,
de 4/9, e por isso eliminou do número de infracções a multa co-
minatória no art. 22o do referido diploma, com as legais consequências
previstas no art. 2o no 2 do Código Penal;

6o Foi, assim, violado o art. 43o no 1 da Lei 65/90 de 28/12 e
art. 2o no 2 do Código Penal.

Termos em que
Deverá ser dado provimento ao recurso, revogando o despacho

recorrido que deverá ser substituído por outro que ordene o arqui-
vamento dos autos, declarando-se extinta a pena de multa e o
imposto”.
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A Representante da Fazenda Pública junto deste STA deduziu
contra-alegação pronunciou-se pelo não provimento do recurso “de-
vendo ser confirmada a douta sentença recorrida” nada dizendo quan-
to aos demais recursos.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, depois de no seu douto pa-
recer, salientar que foram interpostos três recursos, o primeiro e o
terceiro dirigidos ao Supremo Tribunal Administrativo e o segundo
dirigido ao Tribunal Tributário de 2a Instância, suscitou a questão
prévia da incompetência deste STA porquanto, e para além do mais,
disse:

“O simples facto de terem interpostos vários recursos entre os quais
há um em que é explícita e reconhecidamente, discutida matéria de
facto, parece impedir que o Supremo Tribunal Administrativo conheça
de qualquer dos recursos já que devendo a sua actividade, como Tri-
bunal de revista limitar-se à aplicação do direito aos factos dados
como provados pelas instâncias — art. 729o no 1 do CPC — a sua
intervenção parecer estar dependente da fixação definitiva da matéria
de facto.

Por isso não estando ela ainda fixada definitivamente, por haver
um recurso em que ela é discutida, parece concluir pela incompetência
do Supremo Tribunal Administrativo para o conhecimento de todos
os recursos como foi decidido já no douto Acórdão deste Tribunal
de 7/12/84 proferido no processo no 17 778.

Para além disso, no primeiro daqueles recursos dirigido ao Supremo
Tribunal Administrativo alegado a fls. 14 e segs., o recorrente afirma
vários factos que não são dados como provados na decisão recorrida,
designadamente, a falta de notificação para contestar no processo
de transgressão.

Ao Supremo Tribunal Administrativo como Tribunal de revista que
é no presente processo, não cabe efectuar diligências de instrução,
tendentes ao apuramento do material fáctico necessário para a apre-
ciação do recurso, limitando a sua competência, como se disse, à
aplicação do direito.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão de incompetência, a
Representante da Fazenda Pública manifestou a sua concordância;
por seu turno, o recorrente defende que o STA tem competência
para conhecer dos recursos que lhe foram dirigidos, devendo no en-
tanto o primeiro ser apreciado pelo Tribunal Tributário de 2.a ins-
tância.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado, são três os recursos interpostos

nos presentes autos.
O primeiro, dirigido ao STA onde foram apresentadas as alegações.
O segundo, interposto para o Tribunal Tributário de 2a Instância.
Recursos estes, de decisões interlocutórias, previamente à sentença.
O terceiro, interposto da sentença, dirigido ao STA.
Temos, assim, os dois primeiros cada qual para seu Tribunal mas

por serem prévios à sentença influenciam e condicionam o terceiro
que visa impugnar a sentença.

A questão que importa colocar, previamente, será a de saber qual
dos recursos logra prioridade de conhecimento o que, obviamente,
como se deixa entender, face ao disposto nos arts. 32o no 1 alín. b)
e 41o do ETAF, se projecta outra questão que é a da competência
do Tribunal para dos recursos conhecer.

Vale por dizer que assume carácter prioritário de conhecimento
a questão prévia de incompetência suscitada pelo Ex.mo Magistrado
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do Ministério Público junto deste STA, por a competência dos Tri-
bunais ser questão de ordem pública e o seu conhecimento preceder
o de outra matéria (arts. 3o da LPTA e 660o do CPC ex vi do art. 2o

do CPT).
Das conclusões do recurso interposto para o Tribunal Tributário

de 2.a instância decorre, sem sombra de dúvida, que o seu objecto
se reconduz também ao julgamento de matéria de facto quando ali
se diz que a questão a decidir é em primeiro lugar o apuramento
dos factos alegados no requerimento inicial de oposição à execução
(1.a conclusão).

Mas porque neste recurso se questiona matéria levada à petição
da oposição entender-se-á que o mesmo exerce uma directa e decisiva
influência no recurso interposto da sentença para este STA, não fa-
zendo qualquer sentido o conhecimento deste sem prévia apreciação
daquele.

Porque o STA, em casos destes, funciona como Tribunal de revista,
apenas conhecendo de direito (art. 21o no 4 do ETAF), e o Tribunal
Tributário de 2a instância conhece da matéria de facto e também
de direito (art. 39o do mesmo diploma) poderá até suceder que, ope-
rado o julgamento de facto e o consequente julgamento de direito
pela 2a instância, venha a resultar prejudicado o referido recurso in-
terposto pelo STA.

Não obsta a este entendimento o facto de os recursos em causa
serem de decisões diferentes.

Relativamente ao primeiro recurso, dirigido ao STA, é também
verdade, como decorre das conclusões, que o recorrente afirma vários
factos que não são dados como provados na decisão recorrida, no-
meadamente a falta de notificação para contestar no processo de
transgressão, matéria que não se reconduz à simples interpretação
e aplicação das normas jurídicas.

Fica assim claro que a competência para conhecer dos dois primeiros
cabe ao Tribunal Tributário de 2a instância e, por razões de lógica
processual, precedem, na ordem de conhecimento, a apreciação do
último recurso, interposto da sentença.

Coloca-se, agora, a questão de saber qual o Tribunal competente
para conhecer este último, para o que assume relevância a delimitação
objectiva dos dois primeiros, espelhada no respectivo quadro con-
clusivo das alegações.

Tal como defende o Ex.mo Magistrado do Ministério Público a
situação dos autos, com três recursos, impede que o Supremo Tribunal
Administrativo conheça de qualquer dos recursos já que devendo a
sua actividade, como Tribunal de revista, limitar-se à aplicação do
direito aos factos dados como provados pelas instâncias — art. 729o

no 1 do CPC — a sua intervenção depende da fixação definitiva da
matéria de facto.

O recorrente afirma vários factos que não são dados como provados
nas decisões recorridas.

Não cabe a este Tribunal a averiguação e o apuramento dos factos
necessários que hão-de suportar da decisão de direito, mas tão-só
aplicar o direito por força do art. 21o no 4 do ETAF.

Ora, não estando ainda definitivamente fixada a matéria de facto,
como decorre das conclusões daqueles recursos, terá de concluir-se
pela incompetência deste STA também para o conhecimento do último
recurso.

Com efeito, ao julgamento da matéria de facto, segue-se o jul-
gamento de direito, tarefa que cabe, logicamente, na competência
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do Tribunal Tributário de 2a instância o que prejudica e torna inútil
a intervenção deste STA (art. 39o do ETAF).

Face ao exposto e tendo presente a interconexão e interdependência
entre os recursos em causa, e o disposto nos arts. 21o no 4 e 32o

no 1 alín. b) do ETAF é incompetente este STA para dos recursos
e competente o Tribunal Tributário de 2a instância (art. 41o no 1
alín. a) do ETAF).

Neste sent ido decidiram os Acórdãos deste STA de
7/12/94 — Rec. 17 778 e de 1/2/95 — Rec. 17 956.

Termos em que se acorda em declarar incompetente este STA
para conhecer dos recursos e declarar competente para tal o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 30.000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Processo de contra-ordenação fis-
cal. Nulidade da sentença. Sucessão de leis sancionatórias.
Aplicação do regime mais favorável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não enferma de nulidade, por falta de fundamentação,
a sentença que, invocando uma “interpretação algébrica
“do arto 29o do R.J.I.F.N.A., fixa os limites mínimos das
coimas para aquém dos limites que resultam da inter-
pretação literal do preceito, pois que, porventura errada,
medíocre ou deficiente, a fundamentação está expressa
numa interpretação da lei, aferida pelos termos com que
foi aplicada, sendo aquele epíteto uma pretensa síntese
de tal sentido da lei aplicada.

II — Não existe qualquer contradição entre os fundamentos
e a decisão pelo facto da interpretação sustentada na
sentença não corresponder àquela que deve ter-se por
correcta, ou seja que corresponda aos limites mínimos
que resultam dos termos verbais da lei: a ilogicidade da
conclusão perante as premissas do juízo judiciário nada
tem que ver com o acerto de qualquer desses elementos.

III — Por força do princípio constitucional da aplicação da
lei sancionatória concretamente mais favorável (arto 29o,
no 4 da C.R.P. e 3o, no 2 da Lei Quadro das Contra-
-ordenações), é de aplicar retroactivamente a nova re-
dacção do arto 29o do R.J.I.F.N.A., dada pelo DL.
no 394/93, de 24/11, porque dela resulta uma coima con-
cretamente mais favorável ao infractor.

1327

Recurso: 18.489. Recorrente: Fazenda Pública e Ministério Público;
Recorrido: Tipografia de Cantanhede Batista & Irmão, Lda; Re-
lator: 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 e o Digno Mago.
do Mo.P.o, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra,
dizendo-se inconformados com a sentença, de 93.10.26, daquele tri-
bunal que, em recurso judicial de decisão administrativa do Director
Distrital de Finanças de Coimbra que aplicou à arguida Tipografia
de Cantanhede, Baptista & Irmão, Lda, as coimas de 300.000$00 e
256.000$00 pela autoria de duas contra-ordenações fiscais, p. e p.
pelos artos 26o, 28o e 40o do C.I.V.A. e arto 29o, nos 1, 2 e 4 do
R.J.I.F.N.A., a condenou nas coimas de, respectivamente, 50.000$00
e 45.000$00, dela recorrem directamente para esta Secção de Con-
tencioso Tributário, pedindo, o primeiro, a sua revogação e substi-
tuição por outra que mantenha o valor das coimas fixadas pela au-
toridade administrativa, e, o segundo, a sua anulação e a correcta
fixação das coimas em causa, com a aplicação do novo regime in-
troduzido pelo DL. no 394/93, de 24/11.

II - Em síntese das razões desenvolvidas nas alegações em abono
do seu pedido formulado no recurso, apresentou a recorrente Fazenda
Pública as seguintes conclusões:

1 - Ao decidir como decidiu, alterando para 50.000$00 e 42.000$000
as coimas fixadas de 300.000$00 e 256.000$00, o Meretíssimo Juiz
“a quo” fez uma errada aplicação da lei;

2 - Porquanto violou o disposto no arto 29o, nos 1, 2 e 4 do
R.J.I.F.N.A;

3 - Da conjugação destas normas e atento o valor do imposto em
causa, resulta que a arguida não podia sofrer a aplicação de uma
coima de valor inferior ao limite máximo legalmente fixado, uma
vez que o montante de imposto é superior a este e de outra de valor
inferior ao do imposto em falta;

III - Por seu lado, o Digno Mago. do Mo. P.o, recorrente condensou
os fundamentos do seu recurso, desenvolvidos nas alegações, nas se-
guintes proposições conclusivas:

1a - A decisão recorrida está em contradição com o único fun-
damento de direito nela invocado - o no2 do arto 29o do R.J.I.F.N.A.,
com a redacção em vigor à data em que foi proferida - o que constitui
uma das causas de nulidade da sentença previstas no arto 144o do
CPT, que, para todos os efeitos, ora se arqui;

3a - Por outro lado, o senhor juiz recorrido não especificou os
fundamentos 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 previstas no citado arto 144o., que, também, aqui 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 aludido arto 29o., com
a redacção então em vigor, e operar-se a correcta fixação das coimas
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 à arguida, conforme o preceituado nas dis-
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posições associadas dos artos 4o, no 2 do R.J.I.F.N.A., e 3o, no 2,
do DL. 433/82, de 27/10;

6a - E, atentas as circunstâncias de que se revestem as infracções
em causa, tais coimas devem ser fixadas próximo do mínimo legal.

IV - A recorrida não contra-alegou.
V - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre conhecer e decidir.
A - As questões decidendas são duas, traduzindo-se, em síntese,

uma, em saber se a sentença sofre de nulidade, nos termos do arto 144o

do C.P.Tributário, por estar em pretensa “contradição com o único
fundamento de direito nela invocado - o no 2 do arto 29o do
R.J.I.F.N.A., com a redacção em vigor à data em que foi proferida”,
e por o senhor juiz não ter supostamente “especificado os fundamentos
em que assenta a por si denominada interpretação algébrica”, e, a
outra, em apurar se a medida da coima se mostra ajustada aos pa-
râmetros legais, entre os quais figuram os definidos pelo preceito
incriminador, ou pelo tipo legal que prevê a contra-ordenação pela
qual a arguida foi condenada.

B - A primeira questão que foi enunciada beneficia de prioridade
lógica de conhecimento, pois que, a proceder acarretará a destruição
da decisão jurisdicional e, consequentemente, da definição da relação
jurídico-punitiva nela efectuada.

Pretexta o recorrente que a decisão é nula “por um lado, por estar
em oposição com o único fundamento de direito invocado - o no 2
do arto 29o do R.J.I.F.N.A., com a anterior redacção, já que silencia,
pura e simplesmente, o no 4 do mesmo arto, ao tempo em vigor,
igualmente aplicável - e, por outro lado, por não especificar os fun-
damentos em que assenta a denominada “interpretação algébrica”,
pelo que se fica a ignorar em que é que consiste tal pseudo-
-interpretação”.

O passo da decisão, que, por esse modo, se controverte, apresenta-se
afirmado nos termos seguintes: “Considerando a não verificação de
actos de ocultação, que tenham dificultado a descoberta da infracção,
evidenciadora de carácter eminentemente acidental, bem como as
aceites dificuldades de Tesouraria, atenta a conjuntura, e o seu carácter
cumpridos, não impugnado, entende-se alterar a condenação para,
respectivamente, Esc. 50.000$00 (cinquenta mil escudos) e
Esc. 45.000$00 (quarenta e cinco mil escudos). A alteração em causa
outra coisa não é, senão, a eleição do alcance do no2 do arto 29o

do RJIFNA, pois que a conduta em causa foi, 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. A interpretação esboçada pretende ser uma interpre-
tação literal e sobretudo “algébrica” do predito em causa, que, de
todo, repudia 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”.

Do confronto entre os fundamentos invocados pelo Digno Mago.
do Mo. Po. para sustentar a existência das referidas nulidades com
o trecho da sentença, acabado de reproduzir, e que encerra, quer
a sua parte dispositiva, ou seja o comando judicial concreto deduzido
do comando abstracto da lei, quer a parte da fundamentação sus-
peitada, logo se conclui não se verificarem as imutadas nulidades
da sentença.
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Com efeito, é por demais evidente não existir qualquer oposição
entre a decisão pronunciada, traduzida na condenação nas coimas
apontadas, e os fundamentos aduzidos para demonstrar a fixação das
sanções em tal montante.

Para existir oposição entre a decisão e os fundamentos, - vício
esse que encarnaria a nulidade da sentença por contradição entre
os fundamentos e a decisão -, seria necessário que se verificasse uma
ilogicidade entre a justificação em que o juiz se apoia e a decisão
(Professor Alberto dos Reis, Código de Processo Civil, Anotado,
Vol. V, pags. 141). A relação de decorrência necessária ou forçosa,
na elaboração do raciocínio, da premissa para a conclusão não acon-
teceria. Os fundamentos levariam, logicamente, a um resultado oposto.

Ora, não é isso que não acontece na sentença aprecianda. Nela
o senhor juiz afirma, ao fim e ao cabo, que a alteração das coimas,
em relação à efectuada pela autoridade administrativa não é mais
do que o cumprimento do sentido legal do no 2 do arto 29o do
R.J.I.F.N.A., aferido por um prisma que não permita a aplicação
dos limites máximos referidos na lei aos casos concretos que estão
longe de constituir os casos mais censuráveis, mesmo sob o ponto
de vista do montante do imposto não entregue, e da obediência aos
factores legais (arto 19o do R.J.I.F.N.A.) de dosimetria da medida
da coima, que, em concreto, se verificavam, dado que a conduta cen-
surada se apresentava como negligente.

A conclusão sancionatória tirada pelo senhor juiz está logicamente
ajustada às premissas de que arranca, ou seja de que se impunha
adequar a moldura penal abaixo dos limites mínimos para justificar
a aplicação dos limites máximos aos casos mais censuráveis, mesmo
sob o ponto de vista do montante do imposto não entregue, e ainda
de que a arguida tinha agido apenas com negligência.

Não há, pois, qualquer oposição entre os fundamentos e a decisão.
Coisa diferente é saber se os fundamentos de facto se verificaram
(sendo questão que não vem controvertida, nem o tribunal dela po-
deria conhecer por estar a agir como mero tribunal de revista
cfr. arto 21o no 4 do ETAF) ou se os fundamentos de direito foram
correctamente aplicados. Tais aspectos apenas implicam com o acerto
jurídico da sentença. Por outro lado, nada se conexiona com a invocada
oposição de fundamentos, o facto da sentença silenciar o no 4 do
arto 29o, de que se queixa o digno magistrado recorrente. Tal cir-
cunstância apenas se poderá reconduzir a um erro na aplicação do
direito, a atender dentro do princípio jus novit curia, mas nunca a
uma nulidade por contradição silente com outro fundamento de direito
expressamente invocado.

Defende também o digno magistrado do Mo. Po. que a sentença
enferma ainda de nulidade por não especificar os fundamentos em
que assenta a denominada “interpretação algébrica”. Mas mais uma
vez sem razão. O incumprimento do dever de motivação das decisões
judiciais apenas é sancionado com a nulidade destas quando se esteja
perante uma falta absoluta e não, como já se disse, não só deficiente
ou incompleta e, acrescentamos agora, também medíocre ou errada.
Se a decisão se escuda em algum ou alguns fundamentos de direito,
ainda que erroneamente determinados ou interpretados, não se ve-
rifica essa nulidade. A argumentação, porventura encadeada, que se
aduza para ilustrar o bem fundado da escolha da norma e do sentido
aplicados não integram, se errada ou não convincente, o vício da
falta de fundamentação, mas apenas se reflecte no acerto jurídico
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ou valor doutrinal dessa fundamentação. De resto, nem o juiz está
obrigado a analisar todas as razões jurídicas que conduzam a uma
solução, nem a citar expressis verbis os preceitos legais, podendo-se
bastar com a “indicação dos princípios, as regras, as normas em que
se apoia” (Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, Sampaio e Nora, Ma-
nual de Processo Civil, 2a edição, pags. 688).

Ao falar de interpretação “algébrica”, o senhor juiz está a rotular
com o epíteto, que teve por significativo, a interpretação anteriormente
efectuada do no2 do arto 29o do RJIFNA, de que fez aplicação no
caso concreto. Mas fez mais do que isso. É que ele explicitou, ao
contrário do alegado, o sentido, - certo ou errado não há agora que
curar -, que pretendeu conferir à dita expressão, dizendo que aquela
interpretação “repudia a aplicação dos limites máximos para casos
que estão longe, também algebricamente, de serem os mais elevados,
ainda que, obviamente, censuráveis e “desviantes” e, por isso, pu-
níveis. . . de outra forma pelo máximo”.

Do que vai dito resulta não proceder a arguição de nulidades, feita
pelo Digno Mago do Mo. Po. Por isso se impõe conhecer da outra
questão acima enunciada, ou seja a de saber se as coimas aplicadas
estão ajustadas aos parâmetros legais.

C - Em sede de matéria de facto deu a sentença recorrida por
provado, sem controvérsia, o seguinte quadro:

1 - A recorrente constitui-se, por escritura pública celebrada em
24 de Março de 1987 na Secretaria de Cantanhede, exercendo a ac-
tividade de “Indústria Tipográfica e Comércio de Papela-
ria CAE 342012;

2 - Para efeitos fiscais, designadamente de Imposto sobre o Valor
Acrescentado, a recorrente encontra-se registada em IVA; desde 1987,
enquadrada no regime normal de tributação, período trimestral;

3 - A arguida não enviou, no prazo legal, aos Serviços de Ad-
ministração do IVA as delcarações periódicas e os respectivos meios
de pagamento do imposto, referentes aos 4o trimestre de 1990 e 1o tri-
mestre de 1991, nos valores de 419.606$00 e 255.890$00, respec-
tivamente;

4 - As infracções cometidas ficaram a dever-se a dificuldades de
Tesouraria;

5 - Não existem nos autos elementos que contrariem que a re-
corrente foi sempre cumpridora das suas obrigações fiscais e para-
fiscais, não tendo até à concorrência das infracções noticiadas, e desde
então para cá, incorrido em infracção fiscal ou parafiscal;

6 - Não se verificaram actos de ocultação que tenham dificultado
a descoberta da infracção, assim revelada de carácter eminentemente
acidental.

O arto 29o, nos 1 e 2 do RJIFNA, na redacção em vigor à prática
dos factos, prescreviam, respectivamente: “1 - À não entrega, total
ou parcial, por período até 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, com o
limite mínimo de 20.000$00 e o máximo de 300.000$00”

“2 - Se a conduta prevista no número anterior for imputável a
título de negligência e ainda que o período de 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
o máximo de 150.000$00”.

Por seu lado, no no 4 do mesmo artigo estabelece-se que se as
condutas mencionadas nos nos 1 e 2 forem imputáveis a pessoa co-
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lectiva ou entidade fiscalmente equiparada, os limites das coimas neles
previstas elevar-se-ão para o dobro.

Todavia, aqueles dois primeiros nos do citado arto 29o do RJIFNA
passaram a ter a seguinte redacção pelo DL. no 394/93, de 24/11:
“1 - À não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias ao
credor tributário da prestação tributária deduzida nos termos da lei
será aplicada coima variável entre o valor da prestação em falta e
o dobro da mesma, sem que possa ultrapassar o limite máximo abs-
tractamente estabelecido”. “2 - Se a conduta prevista no número an-
terior for imputável a título de negligência, e ainda que o período
da não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima variável
entre 10 % e metade do imposto em falta, sem que se possa ultrapassar
o limite máximo abstractamente estabelecido”.

O mesmo decreto-lei no 394/93, mantendo a disposição do referido
no4 do arto 29o, alterou-lhe, porém, a numeração, passando a constituir
o seu no 9.

Perante esta sucessão de leis contra-ordenacionais haverá o jul-
gador, desde logo, que dar cumprimento ao disposto nos artos 29o,
no4 da Constituição da República e 3o, no2 da Lei Quadro das Con-
traordenações (DL. no 433/82, de 27/10), elegendo como lei aplicável
aquela que se mostrar concretamente mais favorável ao infractor (ex-
plicitação do mesmo princípio constitucional é o comando do arto 2o,
no 4 do C.Penal).

Para se alcançar a definição da relação jurídico-sancionatória, a
primeira tarefa a encetar é a de verificar se, na factualidade apurada,
concorrem todos os elementos constitutivos da contra-ordenação im-
putada. Como é bom de ver, o traço diferenciador existente entre
as infracções tipificadas nos nos 1 e 2 do arto 29o do RJIFNA, em
qualquer das redacções sofridas, está em que, enquanto no primeiro,
se exige como elemento constitutivo da infracção o dolo, no segundo
se contempla a hipótese de a acção material (omissão da conduta
definida no número anterior) ser devida a negligência, ampliando-se
também, neste caso, o elemento temporal da omissão, admitindo-se
que seja superior a 90 dias.

Perante a factualidade fixada na sentença, torna-se evidente que
a conduta da arguida preenche a materialidade, ou sejam os elementos
materiais constitutivos, da infracção definida pelo referido no 1 do
arto 29o. Mas não o seu elemento subjectivo, ou seja o dolo. Na
verdade, não se vê ali que a arguida tenha, pelos seus agentes, re-
presentado a materialidade constitutiva da contra-ordenação imputada
e tenha agido com a intenção de a realizar, ou, pelo menos, tenha
representado a realização da falta da entrega do imposto como con-
sequência necessária ou possível da sua conduta e não obstante não
se demitir de a prosseguir, conformando-se com aquele resultado (dolo
directo, necessário e eventual). O que se denota no quadro fáctico
é que a falta de entrega da prestação tributária se ficou a dever
a negligência, ou seja de falta de diligência e de previsão na retenção
dos meios financeiros, cobrados nos outs puts, para atempadamente
cumprir a obrigação de pagamento do imposto. É o que transparece
dos nos 4 a 6 do probatório. De qualquer modo, não resultando a
culpa da mera inobservância de preceitos legais ou regulamentares,
mas da inobservância de deveres gerais fiscais, não poderia este Su-
premo Tribunal defini-la em termos divergentes dos fixados pela ins-
tância recorrida, por tal matéria ser, nesse caso, da sua exclusiva
competência (Acs. do STJ, de 92.01.15, in BMJ 413-487 e de 90.12.13,
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in ibidem 402-527, entre outros), a menos que se verificasse a hipótese
do no 2 do arto 410o do C.P.Penal (ex vi do arto 41o do DL. 433/82),
o que não acontece.

Sabido que a arguida cometeu a infracção fiscal tipificada no re-
ferido no2 do arto 29o, põe-se agora a questão da determinação da
medida da coima. O critério legal de dosimetria da coima vem es-
tabelecido no arto 19o do RJIFNA. O juiz, para apurar a sanção
concreta, só poderá mover-se dentro dos limites abstractos fixados
na moldura do citado preceito no2, em qualquer das suas redacções,
aumentados para o dobro, em face do disposto no no 4 (ou 9) do
mesmo artigo, dado a arguida ser uma pessoa colectiva (sociedade),
apurados segundo os termos literais do preceito, para daí poder con-
cluir pela coima mais favorável, utilizando a “régua de medida” do
citado arto 19o.

Não há, deste modo, lugar para qualquer interpretação “algébrica”
com o sentido que foi defendido pelo senhor juiz, de ser possível
a fixação de limites mínimos das coimas para aquém dos que resultam
da interpretação literal do preceito. A lei não o consente, por tal
sentido não ter na sua letra um mínimo de correspondência verbal,
traduzindo-se numa verdadeira legiferação revogatória efectuada pelo
juiz.

Sendo mesmo o critério legal de dosimetria da pena, do falado
arto 19o, e subsumidos a ele os factos fixados pela sentença, nos nos 3
a 6 do probatório que apontam para a fixação das coimas perto do
mínimo legal, a questão que se põe, agora, para a eleição do regime
concretamente mais favorável à arguida é o de saber qual o mínimo
e o máximo nos dois regimes sancionatórios do arto 29o do RJIFNA.

Ora, pelo primeiro regime, as coimas mínimas cifravam-se em
300.000$00 (limite máximo decorrente dos n os 2 e 4, do referido
arto 29o, situado abaixo do dobro do total do imposto não entregue
que constituiria a moldura não limitada) e 255.890$00 (dobro de me-
tade do imposto não entregue, que se contém dentro do limite máximo
de 300.000$00 - nos 2 e 4), respectivamente, para a primeira e segunda
infracções e as coimas máximas em 300.000$00, por força dos limites
máximos assinalados nesses números do preceito. Já pelo segundo
regime, introduzido pelo DL. no 394/93, aqueles montantes são, res-
pectivamente, de 83.921$00 e 419.606$00 para a primeira infracção
(4o trimestre de 1990) e de 51.178$00 e 255.890$00 para a segunda
infracção (1o trimestre de 1991). Tudo ponderado, constata-se que
o regime punitivo concretamente mais favorável à arguida é o de-
corrente da redacção dada ao preceito pelo DL. no 394/93, de 24/11,
por onde vai condenada nas coimas respectivas de 83.921$00 e
51.178$00, sempre inferiores aos limites mínimos do antigo regime.

VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em negar provimento ao recurso da Fazenda Pública e ao recurso
do Digno Mago. do Mo. Po. este na parte relativa à arguição das
nulidades, e em conceder provimento ao recurso deste, na parte res-
tante, revogando-se, na medida correspondente, a sentença recorrida
quanto às coimas em que a arguida foi condenada que passam a
ser de 83.921$00 (oitenta e três mil novecentos e vinte e um escudos)
e 51.178$00 (cinquenta e um mil cento e setenta e oito escudos).

Custas pela arguida, apenas na 1a Instância (artos 57o do RJIFNA
e 3o da Tabela das Custas do STA).

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Benjamim da Silva Rodrigues (re-
lator) — José de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Recurso per saltum. Matéria de
facto. Competência do tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso interposto de decisão de 1a instância, o recorrente
alega que enviou aos executados ofícios, cuja cópia juntou
aos autos, os quais interromperam a prescrição, e a decisão
recorrida não contém qualquer referência a esses ofícios,
de concluir é que o recurso não versa exclusivamente sobre
matéria de facto, pelo que o tribunal competente para co-
nhecer do recurso é o Tribunal Tributário de 2a instância.

Recurso n.o 18.684. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Jesus Costa.

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

I - A Caixa Geral de Depósitos, S.A, com sede na Avenida João XXI,
no 63, em Lisboa, interpôs o presente recurso da sentença de ve-
rificação e graduação de créditos de 9.3.1994, de fls. 13 a 15, do
3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, proferida
nos autos apensos ao processo de execução fiscal instaurados pela
Fazenda Pública contra Joaquim Francisco dos Anjos e mulher Susete
Sousa Sardinha e Anjos para cobrança coerciva de uma quantia devida
à recorrente por incumprimento de contrato de mútuo e que correu
termos pelo citado 3o Juízo.

A sentença limitou o crédito da recorrente relativo aos juros ”ao
máximo de 5 anos”, contados de 8.7.83, com base em diversas dis-
posições legais, combinadas, de que sobressai o arto 310o, no 1, alí-
nea d), do Código Civil, segundo o qual os juros convencionais ou
legais prescrevem no prazo de cinco anos.

A recorrente entende que o senhor juiz não deveria ter efectuado
essa limitação, porquanto os executados, regularmente citados para
a execução, não deduziram oposição, como o podiam ter feito com
base no disposto no artigo 176o, n.o 1, alínea a), do Código de Processo
das Contribuições e Impostos, então vigente, que a prescriação havia
sido interrompida pelo envio de ofícios da Caixa aos devedores, cujas
cópias juntou com as alegações.

O senhor Juiz proferiu depois o despacho de fls. 39 e verso em
que rectificou o ”erro material” constante da sentença, estabelecendo
que os juros convencionais eram devidos até à data da penhora e
os juros legais até à data da venda de um imóvel penhorado aos
executados, ambos os juros com a limitação de 5 anos.

A recorrente apresentou então novas alegações, em que sustenta
que a correcção introduzida na sentença ainda agrava mais a sua
ilegalidade, uma vez que a imposição da taxa legal desde a data da
penhora até à data da venda não tem qualquer correspondência nem
no contrato celebrado com os executados nem na lei.
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Sem contra-alegações subiram os autos a este STA, onde deram
entrada em 19.10.1994.

O Ex.mo do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, uma vez que a recorrente afirma
que a prescrição não foi interrompida pelo envio de ofícios aos exe-
cutados, cujas cópias juntou com as alegações, pelo que o tribunal
competente para conhecer do recurso é o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Ouvidas as partes sobre este parecer, apenas a Fazenda Pública
se pronunciou, admitindo que o recurso versa também sobre matéria
de facto.

Colidos os vistos legais, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que a questão a decidir é a de saber se existe

fundamento legal para a limitação dos juros a favor da Caixa aos
cinco anos a contar de 8.7.1983.

Antes, porém, cabe conhecer da questão suscitada pelo Magistrado
do Mo Po, pois dela depende a competência do tribunal.

Na verdade, decorre das disposições conjugadas dos arto 32o, no 1,
alínea b), e 41o, no 1, alínea a), ambas do ETAF, aprovado pelo
DL n.o 129/84, de 27 de Abril, que o STA é competente para conhecer
de recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância com fundamento exclusivo em matéria de direito e que, se
versar também matéria de facto, o tribunal competente é o Tribunal
Tributário de 1a Instância.

Importa, pois, conhecer dessa questão prévia. Vejamos.
III - O Ex.mo Magistrado do Mo Po tem razão.
Com efeito a recorrente alega que a prescrição se interrompeu

mercê do envio de ofícios aos executados, cujas cópias a recorrente
juntou com as suas alegações.

Ora, a sentença recorrida não contém qualquer referência a esses
ofícios.

Assim sendo, é obviamente de concluir que a recorrente questiona
matéria de facto, da qual este STA não pode conhecer, de harmonia
com o preceituado no arto 21o, no 4, do ETAF.

Sendo assim, não subsiste dúvida de que o recurso não versa ex-
clusivamente matéria de direito, pelo que o tribunal competente para
conhecer do recurso é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que, tendo ainda presente o disposto no no 3 do arto 47o

do Código de Processo Tributário, se acorda em declarar este Supremo
Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do
recurso, e declarar competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que, tendo ainda presente o disposto no no 3 do arto 47o

do Código de Processo Tributário, se acorda em declarar este Supremo
Tribunal incompetente, em raro da hierarquia, para conhecer do re-
curso, e declarar competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

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

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — José de Jesus Costa — Rela-
tor — Luís Filipe Mendes Pimentel — Abílio Madeira Bordalo — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 17 de Maio 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, importa 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 — Portanto, 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, no4, 32o, no 1, b), e 41o, no 1,
a), do ETAF, e arto 167o do CPT).

Recurso: n.o 18 717; Recorrente: António Dario Gouveia Ferreira;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

António Dário Gouveia Ferreira, devidamente identificado nos au-
tos, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro, de 4 de Novembro de 1993, que julgou
improcedente a impugnação judicial que o ora recorrente deduzira
contra a liquidação do imposto profissional e respectivos juros com-
pensatórios que, no valor total de 111.627$00 e com referência ao
ano de 1988, lhe fora efectuada pela Repartição de Finanças do con-
celho de Espinho.

Na sua alegação, o recorrente formula 52.a conclusões, que se dão
aqui como reproduzidas, sem a desejada transcrição integral das mes-
mas, atenta a sua exagerada extensão, terminando a solicitar:

- “. . .que o presente recurso seja julgado procedente e provado,
com todas as consequências legais, nomeadamente, que a douta sen-
tença em recurso seja revogada, face às demonstrações feitas, no sen-
tido de ser julgada procedente a impugnação deduzida, por se ve-
rificarem as inconstitucionalidades, vícios e ilegalidades de que en-
ferma a liquidação de imposto profissional em causa, aqui alegadas,
liquidação essa que deve ser anulada e restituída, se paga, com os
acréscimos legais, como se concluiu na petição inicial . . .”.

Contra-alegou a Fazenda Pública para concluir, em suma, que “a
liquidação não sofre de qualquer ilegalidade e/ou inconstituciona-
lidade, pelo que a douta sentença recorrida decidiu bem e deve ser
confirmada, rejeitando-se o presente recurso».
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O Excelentíssimo Procurador-Geral da República-Adjunto, repre-
sentante do Ministério Público nesta Secção, foi de parecer que “o
recurso não versa exclusivamente matéria de direito”, pelo que, a
seu ver, nos termos dos artos 21o - 4, 32o - 1 - b) e 41o - 1 - a) do ETAF,
o STA será incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso.

Ouvidos o recorrente e a recorrida sobre esta suscitada questão,
apenas a Fazenda Pública se pronunciou, para manifestar o enten-
dimento de que “a situação fáctica. . . está suficientemente carac-
terizada de modo a sustentar-se que o recurso. . . tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito”.

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção 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 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 (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.
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Nestas condições - e como já tem sido salientado em casos aná-
logos 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 entende 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.

Feitas estas reflexões, 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 solução
jurídica.

Concretizando.
O recorrente afirma:
- “no exercício em causa, apenas recebeu vencimentos de uma en-

tidade patronal. . .” (conclusão B);
- “. . . .havendo outros trabalhadores, por exemplo, os da indústria

hoteleira e restaurantes, que também recebem gratificações, e grandes,
não controladas. . .” (conclusão T);

- “. . .sendo o impugnante empregado. . . de apenas uma entidade
patronal. . .” (conclusão H’);

- “. . .o alegante . . . não tem qualquer culpa ou responsabilidade
por o imposto ter sido liquidado fora do prazo normal. . .” (con-
clusão T’).

Tais afirmações respeitam a pura matéria factual, a cujo domínio
pertence, como é sabido, quer os factos apurados, quer as ilações
a extrair dos mesmos, quer ainda os juízos de valor sobre eles emitidos.

Ora, porque a sentença recorrida não deu como assente aquela
situação fáctica, 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 Tribu-
tário 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 esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

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

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — Domingos Brandão de Pi-
nho — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.



1338

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito — art.
32 no1 al. b) do ETAF.

Recurso no 18.770, em que é Recorrente Interhotel — Sociedade In-
ternacional de Hotéis, Recorrido a Fazenda Pública, em que foi
Relator o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Interho-
tel — Sociedade Internacional de Hotéis, S.A., da sentença do T.T.
de 1a Instância de Lisboa, 1o Juízo, proferida em 15-9-94, na medida
em que julgou improcedente a impugnação judicial pela mesma de-
duzida contra a liquidação da contribuição autárquica de 1989, quanto
à respectiva isenção.

Fundamentou-se a decisão em que, ”declarada a utilidade turística
do estabelecimento Hotel Sintra Estoril, por despacho de
16-Agosto-1972, publicado a 18-9, confirmado por despacho de
7-Fevereiro-79, publicado a 15-3, e iniciada a sua exploração em
23-4-76, é a partir deste ano que corre o decêndio de isenção de
contribuição predial, ou seja, até 1986, iniciando-se então o prazo
subsequente de 15 anos na redução da taxa aplicável por este imposto”,
”donde se conclui que, no ano de 1986, expirou a eficácia temporal
do facto isento, passando a vigorar a redução da taxa em 50%, não
sendo sustentável a sua aplicação no âmbito da contribuição autár-
quica, que se recorra ao EBF, quer ao CCA”, não havendo ”que
atribuir eficácia, ex novo, a pressupostos (declaração de utilidade tu-
rística e inicio da exploração da unidade hoteleira em 1976), que
já cessaram os seus efeitos na esfera jurídica da autora, a título de
isenção da contribuição predial, em 1986”.

A recorrente concluiu, em síntese, pela questionada isenção, uma
vez que, ”após o inicio da exploração do Hotel Sintra Estoril, realizou
obras e melhoramentos, tendo em vista a obtenção da utilidade tu-
rística do mesmo”, pelo que os respectivos benefícios fiscais ”se apli-
cam a partir da declaração de utilidade turística”, sendo que ”o des-
pacho de 16-8-1972, em que foi declarada a utilidade turística prévia
do Hotel Sintra Estoril, é um acto meramente preparatório” e ”o
despacho de 7-2-1979 revestir a natureza de um acto administrativo
definitivo”, pelo que tal utilidade ”apenas foi declarada com este
último despacho”, sendo ”a partir desta data que se começam a contar
os referidos benefícios fiscais”, ”o que significa que o Hotel Sintra
Estoril se encontrava totalmente isento de Contribuição Predial e
Contribuição Autárquica desde essa data e até 1989, inclusive, tendo-se
iniciado então o prazo subsequente de 15 anos de redução em 50%
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da taxa da respectiva Contribuição Autárquica”, ”pelo que a liquidação
impugnada ... não é devida, por se verificar uma isenção total da
mesma”, por força dos arts. 26 e 221 do CCP, 12 da Lei 2073, 4
da Lei 2081 e 3o do dec.-lei 442-C/88.

O Exmo Magistrado do MoPo excepcionou a incompetência deste
Tribunal, em razão da hierarquia, por o recurso não ter, por fun-
damento exclusivo, matéria de direito, uma vez que, ”nas doutas ale-
gações de recurso e respectivas conclusões, a recorrente sustenta que,
após o início da exploração do Hotel Sintra Estoril, realizou obras
e melhoramentos, tendo em vista a obtenção da utilidade turística
do mesmo — conclusão 8a —”, sendo que ”na douta sentença re-
corrida, não é dado como provado que tenha ocorrido a realização
das obras e melhoramentos referidos”.

E, corridos os vistos legais, há que apreciar, desde já, a aludida
incompetência, aliás de conhecimento 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 conclusão 8a, a recorrente sustenta
que ”após o início da exploração do Hotel Sintra Estoril, realizou
obras e melhoramentos, tendo em vista a obtenção da utilidade tu-
rística do mesmo”.

Do que conclui a denegada isenção de Cont. Autárquica.
E, de tal facto, não há rasto na decisão recorrida.
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. 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
art. 41 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. 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, com taxa de justiça de 15.000$00, fixando-se
a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução por dívidas à Segurança Social. Reversão. Oposição
à execução. Regime da responsabilidade dos administra-
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dores ou gerentes das sociedades. Poderes de cognição do
STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para se verificar a responsabilidade dos administradores
ou gerentes das sociedades, no âmbito do regime decor-
rente das disposições combinadas dos arto 4o do DL
no 512/76, 13o do DL no 103/80 e 16o do CPCI, ao
tempo em vigor, é necessário que, além da gerência de
direito, ocorra a gerência de facto.

2 — Porém, verificada a gerência de direito, terá de presumir-se
a gerência de facto, pois esta traduz a execução daquela.

3 — O STA apenas conhece de matéria de direito nos processos
inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a ins-
tância (art. 21o, no 4, do ETAF).

4 — Por conseguinte, respeitando o recurso em causa a um
desses processos e implicando a discussão proposta pelo
recorrente a apreciação da decisão da matéria de facto,
ao STA está legalmente vedado conhecer da questão sus-
citada em tal recurso.

Recurso no. 18.776, em que são recorrente António Ribeiro Futuro
da Silva e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o
Ex.mo Conselheiro Santos Serra.

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

António Ribeiro Futuro da Silva, devidamente identificado nos au-
tos, recorre do acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância do
Porto, que, por seu turno, julgara improcedente a oposição pelo ora
recorrente deduzida à execução, originariamente instaurada contra
“Futuro da Silva & Ca. Lda”, e, posteriormente, mandada reverter
contra o oponente, para cobrança coerciva de dívidas ao Centro Re-
gional de Segurança social (Fundo de Desemprego), com referência
ao período de Abril de 1985 a Setembro de 1986, no montante de
46.408.860$00.

Na sua alegação de recurso, formula as seguintes conclusões:
“1 — A matéria de facto constante dos autos de oposição, e dos

autos de execução principal, não só não prova que, à data da re-
versão — 22.05.1991, a sociedade executada não tinha quaisquer bens
penhoráveis, mas, ao contrário, consta de documentos aí insertos que
era titular de vultosos sobre terceiros;

2 — Haveria, pois, que, previamente à reversão da execução, excutir
todos os bens pertença da executada conhecidos da Administração
Fiscal.

3 — Dada a responsabilidade dos gerentes ser meramente subsi-
diária como reconhece o douto acórdão recorrido;

4 — Tais créditos nunca foram penhorados sequer pela Adminis-
tração Fiscal;

5 — A reversão de execução contra os gerentes da sociedade exe-
cutada, à data em que ocorreu, foi extemporânea, ilegítima e ilegal;

Sem prescindir.
6 — O recorrente não exerceu a gerência de facto da sociedade

exactamente nos períodos em questão, como se mostra cabalmente
provado nos autos;
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7 — A intervenção do recorrente na escritura de hipoteca e fiança
nem sequer constituiu um acto isolado mas somente um acto pes-
soal — deliberação de sócios realizada na própria escritura e prestação
de garantia pessoal independente de qualquer qualidade, pelo que
o recorrente não praticou actos que vinculavam a sociedade perante
terceiros;

8 — A declaração Mod. 2, onde se indica a remuneração do re-
corrente como gerente, não é de sua lavra, nem por si subscrita;

9 — Tal documento, porém, não prova sequer que o recorrente
tenha recebido as importâncias enunciadas, como não recebeu no
período a que respeita;

10 — Ainda que assim não fosse, tal não poderia jamais levar à
conclusão do exercício da gerência de facto pelo recorrente e prova
produzida;

11 — Aliás, face aos factos dados como provados — o não exercício
da gerência de facto por parte do recorrente, sempre surge como
facto notório, público, de conhecimento geral, que não necessita de
alegação ou prova;

12 — Sem prejuízo, sempre tal resultaria daquela matéria como
ilação adequada segundo as regras da experiência;

13 — Ilação que, como presunção judicial, deveria ter sido retirada
pelo Meritíssimo Tribunal recorrido.

14 — Mas que o Tribunal Ad Quem pode também operar logi-
camente, nomeadamente visto tal não alterar a matéria dada como
assente;

Sempre sem prescindir.
15 — A responsabilidade dos gerentes tem carácter meramente

subsidiário;
16 — O recorrente, não tendo exercido a gerência de facto, não

pode ter qualquer culpa no não pagamento das quantias exequendas;
17 — De resto, ainda que assim não fosse, é à Administração que

incumbiria provar a culpa do revertido, o que não logrou nos autos;
18 — À situação dos Autos é aplicável o entendimento de que a

alteração introduzida pelo D.L. 68/87 modificou os pressupostos de
responsabilidade em termos de passar a caber à Administração Fiscal
o ónus da prova de que os gerentes actuaram com culpa;

19 — Aliás, a matéria dada como provada não aponta ou integra
a culpa do recorrente por facto ilícito;

20 — Ao contrário, a matéria de facto constante dos autos — v.g.
testemunhal — faz prova cabal da ausência de culpa ainda que simples
do recorrente no que respeita ao não pagamento pela sociedade exe-
cutada das quantias exequendas;

21 — Não se mostram, pois, nos autos em apreço, ao contrário
da decisão recorrida, reunidos todos os cumulativos e necessários
requisitos legais para a reversão da execução contra o ora recorrente;

22 — Em qualquer caso, não tem este obrigação pessoal do pa-
gamento das quantias exequendas pois é parte ilegítima na execução,
como tal devendo ser declarado;

23 — Violou, pois, além do mais, o douto acórdão recorrido, por
erro de interpretação, as disposições legais constantes dos artigos 16o

e 146o do CPCI, Dec.Lei 68/87 (arto 13o do actual CPT), art. 78o

do CSC (Dec.Lei 262/86, de 2.09), arto 487o, no 1, do C.C., arto 12o

do C.C., arto 349o e 351o do C.C. e arto 514o do C.P.C. ...”.
A Fazenda Pública contra-alegou para concluir como segue:
“- O recorrente põe em causa matéria de facto — relativa à sua

qualidade de gerente de facto da sociedade executada — que foi dada
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como provada pelo Tribunal Tributário de 2a Instância e de que a
Secção de Contencioso Tributário do STA não pode conhecer no
presente recurso (arto 21o, no 4, do ETAF);

- O ónus da prova de que o gerente não actuou culposamente
no não pagamento das dívidas exequendas não caberia em qualquer
caso à Administração Fiscal mas ao recorrente...”.

Por seu turno, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público,
em serviço nesta Secção, emitiu douto parecer onde, começando por
salientar que, “nos recursos de processos inicialmente julgados pelos
tribunais tributários de 1a instância, o Supremo Tribunal Adminis-
trativo apenas conhece de matéria de direito...”, e depois de tecer
considerações atinentes a tal cognição, terminou assim:

“Nestas condições, não sendo possível apreciar a correcção da de-
cisão da matéria de facto e alicerçando o recorrente a pretensão
formulada no recurso em factos que não foram dados como provados,
entende-se que o recurso não pode obter provimento”.

Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
O Tribunal “a quo” considerou provados os seguintes factos:
“a) Na Repartição de Finanças de Amarante foi instaurado o proc.

de execução fiscal no 60088.1/91, contra a sociedade Futuro da Silva
& Ca, Lda, por dívidas ao CRSS (Fundo de Desemprego) do período
de Abril de 1985 a Setembro de 1986, no montante de 46.408.860$00;

b) Em 30-4-91 foi a referida sociedade citada nesta execução;
c) Em 22-5-91 foi lavrado auto de diligências informando que a

executada não possuía quaisquer bens e identificados os respectivos
sócios;

d) Por despacho de 22-5-91 foi ordenada a reversão a execução
contra os sócios gerentes identificados e dentre eles contra o ora
oponente;

e) O oponente foi citado do despacho de reversão;
f) Por escritura de 28-12-88 o oponente cedeu a quota de que

era titular e renunciou à gerência;
g) Em 15-7-86 e 15-7-87 a executada apresentou as declarações

de contribuição industrial constantes de fls. 44 a 45 v. nas quais a
mesma executada declarou que o oponente era seu gerente e que
auferiu nessa qualidade remunerações, em cada um desses exercícios,
no montante de 960.000.$00, tendo os restantes gerentes auferido
960.000$0 (Albano Silva), 720.000$00 (Aurora Osório) e 480.000$00
(José Babo);

h) Em 12-1-87 o oponente e esposa Aurora da Luz Carlos Osório
Futuro da Silva e José Fernandes Babo, por si na qualidade de únicos
sócios e gerentes da executada, declararam na escritura de confissão
de dívida com hipoteca e fiança:

“Que a sociedade sua representada é devedora... à Companhia de
Seguros “O Trabalho” da quantia de doze milhões e quinhentos mil
escudos...

Que, para garantia do integral pagamento da quantia mutuada e
respectivos juros e acessórios a sociedade devedora hipoteca, a favor...
do quarto outorgante, o prédio rústico denominado “Sorte de Boco
da Pedreira” ...inscrito a favor da devedora... no qual se encontra
instalada uma unidade fabril pertencente à sua representada.

Declararam, de seguida, os mesmos primeiros (oponente e mulher)
a terceiro outorgantes que, individualmente e subsidiariamente, pres-
tam a sua fiança à sua representada sociedade “Futuro da Silva e
Ca, Lda”, pelo pagamento das obrigações aqui assumidas por esta...”;

1343

i) O oponente só esporadicamente aparecia na empresa”.
Em matéria de facto, o acórdão recorrido regista ainda o que segue:
“- Entende-se não estarem provados os factos alegados pelo opo-

nente e que consistiram no seu afastamento da sociedade executada
desde 1985...

- Do exposto podemos concluir que, em 1985, 1986 e 1987, o opo-
nente representou a executada...

- Por outro lado, não fez o recorrente qualquer prova de que não
recebeu as quantias que a executada afirma que lhe foram pagas.

- Igualmente não provou o recorrente a inexistência de culpa, ou
seja, que não lhe era imputável o facto de o património da sociedade
se ter tornado insuficiente para a satisfação das dívidas fiscais
executadas...”.

Expostos os factos, cuidemos do direito, dentro do limites dos po-
deres cognitivos deste Supremo Tribunal.

Conforme se vê do precedente relato, a execução originariamente
movida à sociedade “Futura da Silva e Ca, Lda”, por dívidas ao CRSS,
desde Abril de 1985 a Setembro de 1986, foi revertida contra os
respectivos sócios gerentes, entre eles o ora recorrente, perante a
informação de que aquela executada “não possuía quaisquer bens”.

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 conveniente carreada para os autos,
eventualmente jusficativa da “mudança de rumo”.

De sorte que, dentro de um tal cópia, começaremos por salientar
que o falado Decreto-Lei n.o 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
interpretativa, pelo que não tem eficácia retroactiva (cfr. Ac. do 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 no período de Abril de 1985 a Setembro de 1986,
é de observar, no caso, o regime da responsabilidade constante das
disposições combinadas dos artos 4o do Decreto-Lei n.o 512/76, de
3 de Julho, 13o do Decreto-Lei n.o 103/80, de 9 de Maio, e 16o do
Código de Processo das Contribuições e Impostos, ao tempo em vigor.

Por conseguinte, será à luz desses dispositivos que teremos de en-
contrar a solução para o problema que o recurso traz para resolver.

Com rara unanimidade, a doutrina e a jurisprudência entendem
que, para se verificar a responsabilidade dos administradores ou ge-
rentes das sociedades, no âmbito daquele regime jurídico, é necessário
que, além da gerência nominal ou de direito, ocorra também a gerência
real ou facto, “traduzida na prática de actos de administração ou
disposição, em nome e no interesse da sociedade”, durante o período
a que respeita a dívida exequenda, pois, noutro modo, faltaria “o
pressuposto que informou o regime legal e que radica na presunção
de um culpa funcional”.

(Alberto Xavier, “Manual de Direito Fiscal”, Vol. I, pags. 388/389;
Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, “Código de Processo
das Contribuições e Impostos”, Comentado e Anotado, 2a Edição,
pag. 89; Acs. do STA, de 8-2-78, 20-2-80, 13-11-85 e 3-5-89, in AD
197-642, 222-746, 291-295 e 339-378).
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Sendo certo que, verificada a gerência de direito, terá de presumir-se
a gerência de facto, pois esta traduz a execução daquela.

E daí que o gerente nominal tenha o ónus de alegar e provar,
em sede de oposição à execução contra si revertida, que, pese embora
a gerência de direito, não exerceu a gerência de facto.

Em suma, trata-se de uma responsabilidade “ex lege”, baseada num
critério de culpa funcional, inerente ao mero exercício do cargo de
gerente, fundada, portanto, “numa presunção de culpa em abstrato,
na vertente do erro de conduta ou como conduta deficiente” (Ac.
STA, de 18-05-94, Rec. no 17 136, citando Antunes Varela, “das Obri-
gações em Geral”, Vol. I, 6a ed., 1989, pags. 547 e segs.).

Com estas considerações, feitas numa linha jurisprudencial firme
e constante, regressemos ao caso em apreço.

O recorrente assenta a sua pretensão na base fundamental de que,
alegadamente:

- à data da reversão, a sociedade executada tinha bens penhoráveis;
- não exerceu, ele próprio, a gerência de facto, nos períodos em

questão;
- não teve culpa no não pagamento das quantias exequendas.
Vejamos.
Conforme já salientado, quer pela recorrida, quer pelo Ministério

Público, nos processos tributários julgados pelos tribunais de 1.a ins-
tância, a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo “apenas conhece de matéria de direito” (arto 21o, no 4,
do ETAF).

Sendo este o caso.
Ora, perante os factos fixados e os juízos de valor sobre eles emitidos

pelo Tribunal “a quo”, havemos de reconhecer que a dita alegação
do recorrente, longe de encontrar o necessário suporte naquele campo
factual — cuja contextura foi traçada pelo acórdão recorrido em ter-
mos que atrás ficaram realçados —, antes colide com essa matéria,
assim soçobrando logo à partida.

Por outras palavras, a discussão proposta pelo recorrente implicaria
sindicar a decisão de matéria de facto, o que, no caso, e como se
viu, está legalmente vedado a este Tribunal.

Consequentemente, e em suma, não pode lograr êxito a tese do
recorrente.

Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em negar provi-
mento ao recurso.

Custas pelo recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Embargos de Terceiro. Manifesta impro-
cedência.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não é de lavrar despacho liminar respectivo em embargos
de terceiro quando dos respectivos fundamentos não re-
sulte ser manifesta a inviabilidade do pedido;

2 — O que é o caso dos embargos de terceiro deduzidos por
mulher casada contra a penhora de bens móveis comuns
efectivada em execução fiscal revertida contra seu marido
por motivo da sua qualidade de gerente da Sociedade
devedora de imposto e coimas fiscais.

Recurso n.o 18.795, em que são Recorrente: Maria Estela de Jesus
Mota Moura da Silva; 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 liminar de rejeição dos embargos
de terceiro por si deduzidos contra a penhora de bens móveis efec-
tivada na execução fiscal n.o 380392/100185.0 instaurada na 2a Re-
partição de Finanças da Covilhã contra MOTA & C.a, Lda e que
veio a reverter contra o sócio-gerente Júlio Moura da Silva, marido
da embargante, vem esta até nós, extraindo da alegação de recurso
as seguintes conclusões:

I. A dívida do executado Júlio Moura da Silva, marido da recorrente,
é da sua exclusiva responsabilidade;

II. Porém, alegou-se na petição de embargos que os bens penho-
rados são bens comuns do casal, tendo ela, Rct., conjuntamente com
seu marido, a posse desses bens;

III. E também se alegou que não teve qualquer intervenção no
processo de execução fiscal, nem o representa a ele, ou à sociedade
originariamente executada, Mota & C.a, Lda;

IV. Por outro lado, e como claramente decorre desse processo,
a embargante não foi citada para requerer a separação judicial de
bens;

V. A decisão recorrida violou, por conseguinte, o disposto nos artigos
1691o, 1692o, b), e 1693o, 2, do Código Civil, 1038o do C.P.C. e 2o,
f), do C.P.T.

Contra-alegando, a Fazenda Pública pugna pela confirmação da
decisão recorrida.

Também o Exm.o PGA é de parecer que o recurso não merece
provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Apesar de não o referir expressamente, o despacho recorrido as-

senta na manifesta improcedência dos embargos de terceiro deduzidos
pela Rct., motivo de rejeição liminar prevista no art.o 291o, 1, c),
por remissão do art.o 319o, 1, ambos do CPT.

Trata-se de norma semelhante à da segunda parte da alínea c)
do n.o 1 do artigo 474o do CPC, que manda indeferir liminarmente
a petição quando ”for evidente que a pretensão do autor não pode
proceder”.

Discorrendo sobre este tema, os processualistas opinam que a si-
tuação ocorre quando a improcedência da pretensão do autor for
tão evidente que o seguimento do processo não tenha razão alguma
de ser, o pleito se ofereça como absolutamente inviável, quando essa
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inviabilidade ressalte da simples inspecção da petição inicial com força
irrecusável, sem margem para quaisquer dúvidas (cfr. Alberto dos
Reis, CPC Anotado, II, 3a ed., pág. 385; Varela, Bezerra e Nora,
Manual de Processo Civil, 2a ed., pág. 259, e Abílio Neto, CPC Ano-
tado, 8a ed., pág. 364).

Os presentes autos revelam que, estando a Rct. casada segundo
o regime da comunhão de adquiridos, contra seu marido reverteu
execução fiscal por dívida de IVA e coimas fiscais da Sociedade ”Mota
e Cia., Lda”, de que é gerente.

A dívida exequenda é, pois, da Sociedade, não do gerente que,
caso não prove que não foi por culpa sua que o património da empresa
se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais, é sub-
sidiariamente responsável por estes, nos termos do artigo 13o, 1, do
CPT.

Esta é uma situação distinta daquela em que se verifica uma dívida
de imposto de um dos cônjuges, sem dúvida da responsabilidade de
ambos, face ao estatuído nas alíneas c) - proveito comum e d) exercício
do comércio ou indústria - do n.o 1 do artigo 1691o do Código Civil.
De realçar é que este preceito se insere na Secção II do Capítulo
IX do Título II do Livro IV daquele compêndio substantivo, secção
subordinada à epígrafe ”Dívidas dos cônjuges”.

Ora, para além de as dívidas exequendas em foco não haverem
sido contraídas pelo marido da embargante, há a considerar que um
gerente comercial é um simples mandatário, não tendo, portanto,
a qualidade de comerciante (cfr. Professor Ferrer Correia, Lições
de Direito Comercial, Coimbra, 1965, vol. I, pág. 132, e Acórdão
do S.T.J. de 20/III/1970, in B.M.J. n.o 195 - 241, citados no Acórdão
desta Secção do S.T.A. de 15.XII.1971, in C.T.F. ns.o 169-170, págs.
189-193. Neste aresto se julgaram procedentes embargos de terceiro
deduzidos por mulher de fiador de sociedade comercial, no enten-
dimento de que a dívida resultante da fiança não tem natureza co-
mercial, nem foi contraída por um comerciante. É que não provém
de um acto de comércio, por não se verificarem os requisitos exigidos
ao artigo 2o do Código Comercial, nem foi contraída per um co-
merciante, atenta a definição dada no artigo 13o do mesmo código,
dado não se mostrar que o marido da embargante faça do comércio
profissão, antes se vendo dos autos que é gerente comercial.

Se isto é assim para um gerente comercial fiador de sociedade
comercial que, no ensinamento do Professor Antunes Varela (Obri-
gações, p. 107), não é, apenas, responsável, é também, devedor, em-
bora acessoriamente, não nos parece de proclamar tão afoitamente
como se fez no despacho recorrido que a dívida em causa é comu-
nicável. Aliás, sem menção de qualquer apoio legal.

Isto dito e tendo em conta a indiciada posição de terceiro da em-
bargante, não interveniente na execução, nem no acto jurídico de
que emanou a penhora (a reversão documentada a fls. 71), nem re-
presentante do gerente revertido (cfr. art.o 1037o, 2, 1a parte, do
C.P.C.), pode ela socorrer-se do artigo 1038o, 1, deste diploma ad-
jectivo. Com efeito, aí se estabelece que o cônjuge que tenha a posição
de terceiro pode, sem autorização do outro, defender por meio de
embargos a sua posse quanto aos bens próprios e quanto aos bens
comuns.

De tudo resulta que o juízo de inviabilidade ínsito no despacho
recorrido não se reveste da evidência referida pelo artigo 291o, 1,
c), do Código de Processo Tributário, pelo que tal decisão não é
de confirmar.
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Termos em que se concede provimento ao recurso, revogando-se
o despacho liminar recorrido, a substituir por outro que não seja
de indeferimento liminar pelo fundamento que serviu ao revogado.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio 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 n.o 18.806, em que é Recorrente: J. Ferreira Custódio, Lda;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Coelho
Dias.

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

1. ”J. Ferreira Custódio, Lda”, inconformada com a sentença de
fs. 30, vo, proferida pelo M.mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Leiria
em 15 Abril 94, na qual se julgou parcialmente procedente a oposição
que deduzira à execução que lhe é movida pela Repartição de Finanças
da Marinha Grande para cobrança de contribuições em dívida à Se-
gurança Social e respectivos juros de mora, no total de 19.162.849$00,
daquela decisão veio recorrer para este STA, assim concluindo a ale-
gação do recurso:

”1a- As certidões das dívidas não contém todos os elementos que
permitam classificá-las como títulos válidos executivos, violando assim
o arto 234o e 249o do CPT;

2a- Só podem ser objecto de execução fiscal os Créditos do Estado
ou equiparados por Lei, o que não é o caso na parte respeitante
ao IEFP, nos termos do arto 233o do CPT;

3a- Havendo dívidas com mais de 10 anos encontram-se prescritos,
igualmente acontecendo com os juros, nos termos do arto 34o do
CPT;

4a- Só julgando improcedente a execução e absolvendo a recorrente
se fará justiça”.
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1.1. Contra-alegando, pugnou a FaPa pela manutenção do decidido.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, quanto deste STA, excepcionou

a incompetência, em razão da hierarquia, deste Tribunal, por a re-
corrente sustentar que na parte da dívida respeita ao IEFP, enquanto
na decisão recorrida não se dá como provada qualquer outra dívida
para além da relativa ao CRSS de Leiria.

Ouvida a recorrente sobre tal questão, nada veio dizer ao processo.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Desde logo começando, como se impõe - arto 3o da LPTA pela

análise da excepcionada incompetência deste STA.
2.1. Na sentença recorrida apenas se deu como provada o seguinte:
«a) Com base na certidão de dívida no 262/92 emitida pelo C.R.S.S.

de Leiria e que se encontra fotocopiada a fls. 10, foi instaurada, em
01.07.92, a execução fiscal no662/92, na Rep. de Finanças da Marinha
Grande, contra J. Ferreira Custódio Lda para haver desta a quantia
de 1.496.183$00 referente a contribuições do mês de Maio de 1982
e juros de mora calculados até ao 30.06.92 no montante de
17.666.666$00 (doc. de fls. 10 cujo conteúdo aqui se dá por inte-
gralmente reproduzido);

b) A executada foi citada em 10.03.93 na pessoa do seu sócio gerente
Sr. Jorgen Mortensen e deduziu a oposição em 06.04.93».

2.2. Confrontando o antecedente probatório da sentença com as
conclusões formuladas pela recorrente, verifica-se que esta não aceita
aquele quadro factual, porquanto refere que parte da dívida exequenda
respeita a um crédito do IEFP - resultante de empréstimos concedidos
para a manutenção de postos de trabalho - circunstância não men-
cionada na decisão recorrida, que reporta toda a dívida a créditos
do CRSS de Leiria, por contribuições e juros de mora, e da qual
a recorrente extrai a conclusão que essa parte da dívida, por não
respeitar a créditos do Estado ou equiparados a estes por lei, não
podia ser objecto da execução fiscal.

Existe, pois, contradição entre o julgamento de facto da decisão
e o alegado nas conclusões de recurso, não cabendo, aqui, averiguar
se à recorrente assiste, ou não, razão para não se conformar com
aquele, porquanto, conforme se tem entendido, sendo a competência
deste Tribunal, no caso, determinada em função de o fundamento
do recurso respeitar, ou não, exclusivamente, a matéria de direito,
dúvidas não há que, no presente recurso, se mostra incluída questão
de facto, procedendo, assim, a excepcionada incompetência deste Tri-
bunal, 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 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.
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Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 20.000$00 e 50%.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Código de Processo das Contribuições e Impostos. Processo
de transgressão. Liquidação. Imposto. Cobrança.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial
por prescrição, o processo de transgressão deve prosseguir
seus termos para cobrança do imposto que nele haja sido
“liquidado” nos termos previstos na lei;

II — O processo de transgressão, na medida em que permite
a fixação do imposto em dívida, tem a natureza de um
processo jurisdicional declarativo da dívida de imposto.

Recurso n.o 18 809. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido Virgílio
dos Santos Reis. Relator: Exmo Conso DR. Jesus Costa.

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

A Fazenda Pública interpôs o presente recurso do despacho de
fls. 19 do senhor Juiz do 5o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa na parte em que ordenou a remessa dos autos à repartição
de finanças, em consequência da extinção do procedimento judicial
contra o infractor, por prescrição.

O despacho recorrido considerou que, cessando todo o procedi-
mento judicial, nos termos do disposto no arto 115o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos (daqui em diante, CPCI), o
tribunal deixa de poder realizar quaisquer actos processuais.

A Fazenda Pública discorda deste entendimento e sustenta, em
resumo, que o processo de transgressão constitui um tudo, compreen-
dendo a aplicação da multa e bem assim a cobrança do imposto e
juros compensatórios que foram liquidados, cuja fixação e condenação
é da competência do juiz, pelo que este violou o dever legal de con-
denar o arguido nos autos de transgressão no pagamento do imposto
e juros compensatórios nele liquidados ”prejudicando a perfeição do
acto tributário de liquidação e que no caso concreto fixa a sua eficácia
na aplicação da al. a) do arto 117o do mesmo código. Termina pedindo
a condenação do arguido no pagamento do imposto e juros com-
pensatórios.

Sem contra-alegações subiram os autos a este STA, onde o Exmo

Procurador-Geral-Adjunto emitiu o douto parecer de que o recurso
merece provimento, na esteira da jurisprudência uniforme deste STA.
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Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Como resulta do exposto, o senhor juiz julgou extinto, por

prescrição, o procedimento judicial e, em consequência, invocando
o disposto no arto 115o do CPCI, ordenou a remessa dos autos à
repartição de finanças para liquidação do imposto. A Fazenda Pública
entende que o processo deve prosseguir para arrecadação do imposto
e dos juros compensatórios liquidados no processo.

A questão a decidir é, pois, a de saber se o processo deve ou
não prosseguir para arrecadação do imposto e juros ”liquidados” no
processo de transgressão. Vejamos, pois.

III - Pode desde já dizer-se com toda a segurança que assiste razão
à recorrente.

Na verdade, da letra do arto 115o do CPCI resulta que a prescrição
faz extinguir o procedimento judicial pela infracção imputada ao ar-
guido. Ora, uma coisa é a extinção do procedimento judicial pela
infracção e outra é o prosseguimento do processo para a arrecadação
do imposto. A letra do preceito não faz qualquer referência ao im-
posto, pelo que a extinção do procedimento judicial não implica a
impossibilidade de cobrança do imposto.

O que bem se compreende, se tivermos em conta dois pontos.
Por um lado, o arto 115o está inserido no Capítulo IV do CPCI,

relativo ao ”Processo de Transgressão”, capítulo que começa pelo
arto 103. Tal preceito prescreve que ”As infracções tributárias para
as quais a lei não estabeleça processo especial ficam sujeitas ao pro-
cesso de transgressão regulado nos artigos seguintes”, o que mostra
que a preocupação do legislador, no referido Cap. IV, é o proce-
dimento judicial pela infracção.

Por outro lado, se a prescrição do procedimento judicial implicasse
a impossibilidade de o processo de transgressão prosseguir para a
cobrança do imposto e juros compensatórios nele ”liquidados”, não
se compreenderia que diversas leis fiscais previssem expressamente
a possibilidade de ”exigência”, ”arrecadação” ou ”cobrança” do im-
posto no processo de transgressão, mormente em casos sem que já
não era legalmente possível proceder à liquidação do imposto fora
do processo de transgressão -Cfr. a alínea a) do arto 104o do próprio
CPCI e o arto 116o do Código da Sisa. E muito menos se compreen-
deria que diversas leis fiscais previssem expressamente a instauração
ou o prosseguimento do processo de transgressão para a ”exigência”
do imposto mesmo depois da extinção do procedimento judicial. É
o caso do disposto no § único do arto 103o do Código do Imposto
Complementar, no § 1o do arto 74o do Código do Imposto Profissional,
no § 1o do arto 89o do Código do Imposto de Capitais, no arto 30o

do Regulamento do Imposto sobre Veículos, no arto 34o do Regu-
lamento do Selo.

Destes preceitos resulta toda a evidência que a extinção do pro-
cedimento judicial por prescrição não impede o prosseguimento do
processo para cobrança do imposto devido nos caos em que a lei
prevê a ”liquidação” do imposto no próprio processo de transgressão.

Daqui resulta que, nestes casos, não existe uma LIQUIDAÇÃO
em sentido técnico, como acto definitivo e executório da administração
fiscal. Precisamente, alguns dos citados preceitos prevêem a ”liqui-
dação” do imposto no processo de transgressão por já não ser possível
a prática do acto de liquidação. Assim, a ”liquidação” efectuada no
processo de transgressão e a que temos vindo a referir-nos não é
uma verdadeira liquidação, um acto tributário da administração fiscal,
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mas antes a fixação do imposto devido efectuada num processo de
natureza jurisdicional, sendo que a intervenção do juiz é que confere
força executiva a essa fixação do imposto e sendo que é no processo
de transgressão que o contribuinte tem toda a oportunidade de de-
senvolver a sua defesa, sem que tenha ou que possa intentar processo
de impugnação, uma vez que não existe acto tributário.

O processo de transgressão assume, assim, nesta parte, a natureza
de um verdadeiro processo declaratório do direito da Fazenda Pública.
Donde decorre que, ao contrário do que já se tem visto sustentar,
não se verifica a violação do princípio a jurisdição.

Do exposto decorre que, tendo sido instaurado processo de trans-
gressão, tendo nele sido ”liquidado” o imposto e juros compensatórios,
nos termos legalmente prescritos, e tendo sido julgado extinto o pro-
cedimento judicial, deve o processo prosseguir seus regulares termos
para cobrança do imposto e juros. Neste sentido tem sido uniforme
e numerosa a jurisprudência deste STA.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido e devendo o processo prosseguir
seus legais termos para cobrança do imposto e juros compensatórios
nele fixados.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — José Jesus Costa (Relator) — Luís
Filipe Mendes Pimentel — Abílio Madeira Bordalo — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Código de Processo das Contribuições e Impostos. Processo
de transgressão. Liquidação. Imposto. Cobrança.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial
por prescrição, o processo de transgressão deve prosseguir
seus termos para cobrança do imposto que nele haja sido
”liquidado” nos termos previstos na lei;

II — O processo de transgressão, na medida em que permite
a fixação do imposto em dívida, tem a natureza de um
processo jurisdicional declarativo da dívida de imposto.

Recurso n.o 18 824, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrida
Luisiana - Agência de Comércio e Espectáculos, Lda. e de que foi
Relator o Exmo Conselheiro Doutor José Jesus Costa.

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

A Fazenda Pública interpôs o presente recurso do despacho de
fls. 19 do senhor Juiz do 5o Juízo do Tributário de 1a Instância de
Lisboa na parte em que ordenou a remessa dos autos à repartição
de finanças, em consequência da extinção do procedimento judicial
contra o infractor, por prescrição.
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O despacho recorrido considerou que, cessando todo o procedi-
mento judicial, nos termos do disposto no arto 115o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos (daqui em diante, CPCI), o
tribunal deixa de poder realizar quaisquer actos processuais.

A Fazenda Pública discorda deste entendimento e sustenta, em
resumo, que o processo de transgressão constitui um tudo, compreen-
dendo a aplicação da multa e bem assim a cobrança do imposto e
juros compensatórios que foram liquidados, cuja fixação e condenação
é da competência do juiz, pelo que este violou o dever legal de con-
denar o arguido nos autos de transgressão no pagamento do imposto
e juros compensatórios nele liquidados ”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 CPCI” tendo ainda sido violado
o disposto no arto 117o do mesmo código. Termina pedindo a con-
denação do arguido no pagamento do imposto e juros compensatórios.

Sem contra-alegações subiram os autos a este STA, onde o Exmo

Procurador-Geral-Adjunto emitiu o douto parecer de que o recurso
merece provimento, na esteira da jurisprudência uniforme deste STA.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Como resulta do exposto, o senhor juiz julgou extinto, por

prescrição, o procedimento judicial e, em consequência, invocando
o disposto no arto 115o do CPCI, ordenou a remessa dos autos à
repartição de finanças para liquidação do imposto. A Fazenda Pública
entende que o processo deve prosseguir para arrecadação do imposto
e dos juros compensatórios liquidados no processo.

A questão a decidir é, pois, a de saber se o processo deve ou
não prosseguir para arrecadação do imposto e juros ”liquidados” no
processo de transgressão. Vejamos, pois.

III - Pode desde já dizer-se com toda a segurança que assiste razão
à recorrente.

Na verdade, da letra do arto 115o do CPCI resulta que a prescrição
faz extinguir o procedimento judicial pela infracção imputada ao ar-
guido. Ora, uma coisa é a extinção do procedimento judicial pela
infracção e outra é o prosseguimento do processo para a arrecadação
do imposto. A letra do preceito não faz qualquer referência ao im-
posto, pelo que a extinção do procedimento judicial não implica a
impossibilidade de cobrança do imposto.

O que bem se compreende, se tivermos em conta dois pontos.
Por um lado, o arto 115o está inserido no Capítulo IV do CPCI,

relativo ao ”Processo de Transgressão”, capítulo que começa pelo
arto 103. Tal preceito prescreve que ”As infracções tributárias para
as quais a lei não estabeleça processo especial ficam sujeitas ao pro-
cesso de transgressão regulado nos artigos seguintes”, o que mostra
que a preocupação do legislador, no referido Cap. IV, é o proce-
dimento judicial pela infracção.

Por outro lado, se a prescrição do procedimento judicial implicasse
a impossibilidade de o processo de transgressão prosseguir para a
cobrança do imposto e juros compensatórios nele ”liquidados”, não
se compreenderia que diversas leis fiscais previssem expressamente
a possibilidade de ”exigência”, ”arrecadação” ou ”cobrança” do im-
posto no processo de transgressão, mormente em casos sem que já
não era legalmente possível proceder à liquidação do imposto fora
do processo de transgressão -Cfr. a alínea a) do arto 104o do próprio
CPCI e o arto 116o do Código da Sisa. E muito menos se compreen-
deria que diversas leis fiscais previssem expressamente a instauração
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ou o prosseguimento do processo de transgressão para a ”exigência”
do imposto mesmo depois da extinção do procedimento judicial. É
o caso do disposto no § único do arto 103o do Código do Imposto
Complementar, no § 1o do arto 74o do Código do Imposto Profissional,
no § 1o do arto 89o do Código do Imposto de Capitais, no arto 30o

do Regulamento do Imposto sobre Veículos, no arto 34o do Regu-
lamento do Selo.

Destes preceitos resulta toda a evidência que a extinção do pro-
cedimento judicial por prescrição não impede o prosseguimento do
processo para cobrança do imposto devido nos caos em que a lei
prevê a ”liquidação” do imposto no próprio processo de transgressão.

Daqui resulta que, nestes casos, não existe uma LIQUIDAÇÃO
em sentido técnico, como acto definitivo e executório da administração
fiscal. Precisamente, alguns dos citados preceitos prevêem a ”liqui-
dação” do imposto no processo de transgressão por já não ser possível
a prática do acto de liquidação. Assim, a ”liquidação” efectuada no
processo de transgressão e a que temos vindo a referir-nos não é
uma verdadeira liquidação, um acto tributário da administração fiscal,
mas antes a fixação do imposto devido efectuada num processo de
natureza jurisdicional, sendo que a intervenção do juiz é que confere
força executiva a essa fixação do imposto e sendo que é no processo
de transgressão que o contribuinte tem toda a oportunidade de de-
senvolver a sua defesa, sem que tenha ou que possa intentar processo
de impugnação, uma vez que não existe acto tributário.

O processo de transgressão assume, assim, nesta parte, a natureza
de um verdadeiro processo declaratório do direito da Fazenda Pública.
Donde decorre que, ao contrário do que já se tem visto sustentar,
não se verifica a violação do princípio a jurisdição.

Do exposto decorre que, tendo sido instaurado processo de trans-
gressão, tendo nele sido ”liquidado” o imposto e juros compensatórios,
nos termos legalmente prescritos, e tendo sido julgado extinto o pro-
cedimento judicial, deve o processo prosseguir seus regulares termos
para cobrança do imposto e juros. Neste sentido tem sido uniforme
e numerosa a jurisprudência deste STA.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido e devendo o processo prosseguir
seus legais termos para cobrança do imposto e juros compensatórios
nele fixados.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — José Jesus Costa (Relator) — Luís
Filipe Mendes Pimentel — Abílio Madeira Bordalo — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

IVA. Concessionários de Zonas de Jogo de Fortuna ou Azar.
Imposto especial de jogo. IVA.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A concessão de exploração de jogos de fortuna ou azar
é exercida por empresas nos termos da lei.

2 — O imposto de jogo é um imposto especial quer em relação
ao imposto de rendimento (IRC) quer em face do imposto
geral sobre a despesa (IVA).

3 — São passíveis de IVA as aquisições de bens destinados
a salas de jogo das concessionárias das zonas de jogo
onde exercem a sua actividade de jogo.

4 — O imposto de jogo, como imposto especial, só abrange
as actividades ligadas ao jogo pelo que é necessário haver
normas que isentem as concessionárias de sisa, de con-
tribuição autárquica e de taxas municipais.

5 — O regime fiscal das concessionárias não tem natureza
contratual mas legal.

6 — A liquidação de IVA nas aquisições de material destinado
a salas de jogo não viola os contratos de concessão da
exploração e, por consequência, os princípios-cláusula
rebus sic stantibus e pacta sunt servanda.

Recurso n.o 18.848, em que são Recorrente: Sociedade Figueira-Praia,
S.A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Ro-
drigues Pardal.

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

SOCIEDADE FIGUEIRA-PRAIA, S.A., p.e. 500166263, com sede
na Av. Calado, n.o 1, Figueira da Foz, veio deduzir impugnação judicial
da liquidação que lhe foi feita e do pagamento que efectuou do IVA
pela aquisição de bens e serviços destinados ao apetrechamento, ma-
nutenção, 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 é con-
cessionária, com os fundamentos seguintes:

Por contrato de 2.7.81, o Estado concedeu à impugnante a ex-
ploração, até 31.12.2005, dos Jogos de Fortuna ou Azar na Zona
de Jogo Permanente da Figueira da Foz.

No âmbito dessa exploração, está incluída a exploração de uma
sala de jogos tradicionais (roleta, banca francesa, etc), sala jogo de
máquinas (slot-machines) e sala de bingo, na Figueira da Foz, no
Casino da impugnante.

Para satisfação do funcionamento daquelas salas de jogo, a im-
pugnante é forçada a proceder, permanentemente, à aquisição de
bens e serviços, absolutamente indispensáveis ao apetrechamento e
à respectiva manutenção das mesmas salas.

No mês de Fevereiro de 1993, foram adquiridos bens e serviços
que pagaram IVA à taxa de 17% e 30% do montante de 81461$00
o qual não é dedutível nos termos di art.o 20 do CIVA.

Tais bens e serviços estão abrangidos pelo art.o 84o, n.o 2, do DL
422/89, de 2.12, isenção essa reforçada pelos ns.o 32 e 33 do art.o
9 do CIVA, uma vez que a actividade do jogo está apenas sujeita
a tributação única do imposto especial do jogo.

Verifica-se, assim, a inexistência e isenção dos factos tributários
atribui à impugnante, o que constitui fundamento legal para a presente
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impugnação (art.o 120 do CPT), tendo, por isso, direito à anulação
da liquidação do IVA pago e, consequentemente, a restituição do
respectivo valor.

A impugnante juntou aos autos dois pareceres jurídicos da autoria
do Dr. Vitor Faveiro e do Professor Doutor Diogo Leite de Campos
que opinam pela não sujeição do IVA relativamente à actividade
de exploração dos jogos.

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 não merece provimento.

O M.o Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Coimbra
julgou a impugnação improcedente por o art.o 84o, n.o 2, do DL
422/89, de 2.12, não abranger a aquisição de bens e serviços a qual
está sujeita a IVA, pois trata-se de um imposto geral incidente sobre
o consumo.

A impugnante, não se conformando com o decidido, interpôs re-
curso para este STA, formulando as conclusões seguintes:

1. A actividade de que a recorrente (R) é concessionária 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 efeito, a R 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 do 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 lhes estão afectos;

4. Esse regime fiscal é o da tributação num imposto único e especial,
nos termos do art.o 84o da Lei do Jogo (DL 422/89, de 2.12);

5. Em reforço e como garantia desta tributação única, o n.o 2 daquele
art.o 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 lhe estão afectos, estes estão, necessariamente
e do mesmo modo, abrangidas por aquele mesmo imposto único e
especial;

7. A transmissão de tais bens e serviços está, assim, isenta de IVA;
8. Tal isenção, além de resultar claramente de tudo quanto fica

exposto, está também expressa no n.o 33 do art.o 9o do CIVA;
9. E, consequentemente, foram indevidos a liquidação e o paga-

mento de IVA constante dos autos;
10. Por tudo o exposto, verifica-se, contra o decidido pela sentença

recorrida, manifesta procedência da pretensão constante da impug-
nação judicial deduzida pela R;

12. Julgando-se em contrário, a sentença recorrida violou o disposto:
- no art.o 84o, ns.o 1, 2 e 4, da Lei do Jogo (DL 422/89, de 2.12);
- no art.o 9, n.o 32 (parte final) e n.o 33 do CIVA.
O digno representante da Fazenda Pública não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste STA é

de parecer que o recurso não merece provimento por o art.o 84o,
ns.o 1 e 2, do DL 422/89 refere-se à tributação relativa ao exercício
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da actividade de jogo e o IVA consubstancia uma tributação sobre
o consumo de bens pelo que, naturalmente, estará abrangido no campo
de aplicabilidade daquelas isenções e, por outro lado, o art.o 92 do
DL 422/89 prevêem isenções de sisa e contribuição autárquica relativos
aos prédios indispensáveis à realização dos fins das concessionárias
que revela que se o imposto especial sobre o jogo substituísse todos
os outros impostos seria desnecessária a consagração destas isenções.

Colhidos vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) A impugnante este colectada pela respectiva repartição de fi-

nanças em contribuição industrial, grupo A, até à entrada em vigor
do CIRC.

b) Altura, a partir da qual ficou sujeita às regras 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;

c) Pelo exercício da primeira daquelas actividades, a impugnante
gozava de isenção de contribuição industrial nos termos do art.o 15o,
alínea c), do revogado Cod. da Cont. Ind.

d) Actualmente a impugnante não está sujeita à tributação dos
rendimentos directamente resultantes do exercício da respectiva ac-
tividade, conforme dispõe o art.o 6 do CIRC.

e) O exercício de tal actividade esteve sujeito ao pagamento de
imposto especial a que se refere, nomeadamente, o DL 48912, de
18.03.69 e, presentemente, pelo DL 422/89, de 2.12, que revogou par-
cialmente aquele.

f) Sendo enunciado de tais diplomas que, pelo exercício da ac-
tividade concessionária, não lhe será exigível qualquer outra tributação
geral ou local (arts.o 34 e 84, n.o 2, respectivamente).

g) Relativamente ao IVA. a impugnante apresentou, na respectiva
repartição de finanças, a declaração de registo referida no art.o 2o

do DL 394-A/84, de 26.12.
h) Na qual indicou exercer as actividades antes aludidas, declarando

que efectuava transmissão de bens e/ou serviços prestados que con-
feriram direito à dedução.

i) A impugnante ficou enquadrada no regime de tributação normal
de periodicidade mensal com direito a dedução pelo total das suas
actividades;

j) Tal situação ainda se verifica nesta data e continuará até 1.12.94,
por opção do sujeito passivo, conforme declaração apresentada em
89.12.07;

k) 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 salas de jogo.

2. Resulta do relatado que a questão a decidir, neste recurso, con-
siste em saber se a R., concessionária de exploração de jogo, está
ou não sujeita ao pagamento do IVA relativamente às mercadorias
descritas nos autos e adquiridos em Fevereiro de 1992, absolutamente
indispensáveis ao apetrechamento e à manutenção das respectivas
salas de jogo.

A R. alega que está isenta de IVA, nos termos dos arts.o 84o,
ns.o 1, 2 e 4, da Lei do Jogo (DL 422/89, de 2.12) e 34 do DL 480912,
de 18.3.69, e 9, ns.o 32 (parte final) e 33 do CIVA.

Por outro lado, o M.o Juiz recorrido, o digno representante da
Fazenda Pública e os distintos magistrados do Ministério Público en-
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tendem que a R está sujeita à incidência do IVA pela aquisição de
mercadorias destinadas ao funcionamento e exploração das salas de
jogo de fortuna ou azar.

A R. defende que a sua actividade de concessionária de jogos de
fortuna, 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;
para o exercício dessa actividade é necessário adquirir bens e serviços
que fazem parte integrante ou estão afectos ao exercício da actividade
de jogo; isso alcança-se logo se se consultar as facturas e, nessa con-
formidade, evidenciar-se que pagara indevidamente IVA por tais aqui-
sições, pois tais bens estão abrangidos pela isenção do IVA consignada
no n.o 2 do art.o 84o da Lei do Jogo (DL 422/89), por as empresas
concessionárias de Jogos ficarem obrigadas ao pagamento de um im-
posto especial pelo exercício da actividade de jogo, não sendo exigível
qualquer tributação geral ou loca relativa ao exercício de tal actividade.

Vejamos se a realidade se desenvolve nesses termos.
Ora, a actividade de jogo das empresas concessionárias fica sujeita

a um regime fiscal especial - imposto único e especial pelo exercício
da actividade do jogo (v. arts.o 34 do DL 48912, de 18.3.69 e 84
do DL 422/89, de 2.12), não sendo exigível qualquer outra tributação
geral ou local, relativa ao exercício da referida actividade ou de quais-
quer outras a que as empresas concessionárias estejam obrigadas nos
termos dos contratos de concessão e pelo período em que estes se
mantenham em vigor.

Na classificação dos impostos, aparece a distinção entre impostos
gerais e impostos especiais (cfr. Alberto Xavier, Manual de Direito
Fiscal, I, Lisboa (s/d), 1974, pág. 92; Manuel Pires, Direito Fiscal
(Apontamentos copiagrafados da AAFD Lisboa), 1980, p. 26; Nuno
Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, vol. I (cadernos de Técnica
Fiscal - 168 - Centro de Estudos Fiscais da Direcção-Geral das Con-
tribuições e Impostos, 1993, p. 134/135).

Os impostos gerais são aqueles cujos pressupostos integram uma
categoria genérica da situação - o IRS, o IRC.

Os impostos especiais são aqueles cujos pressupostos estão abran-
gidos na categoria dos impostos gerais que recebem um tratamento
diferente: o imposto de jogo é um imposto especial em face ao IRC
- art.o 6o do CIR - por tributar os rendimentos de uma pessoa colectiva
que derivam directamente de determinada actividade ou seja a ac-
tividade do jogo ou de quaisquer outras a que as empresas conces-
sionárias estejam obrigadas nos termos dos contratos de contratos
de concessão (art.o 84o, ns.o 1 e 2, do DL 422/89).

O IVA é um imposto geral sobre o consumo, sobre a despesa
ou seja os impostos que atingem a riqueza gasta.

O imposto de jogo é um imposto especial relativamente ao IVA
(arts.o 86 e 87 do DL 422/89) na medida em que tributa, em certos
casos, a despesa realizada (art.o 9o, n.o 32, in fine, do CIVA), como
o são o imposto automóvel, o imposto sobre os produtos petrolíferos,
etc.

Daqui ressalta que o imposto do jogo, como imposto especial que
é, só sujeita aquelas rendimentos que directamente derivam da ac-
tividade sujeita a imposto de jogo ou seja actividade de jogo ou de
quaisquer outras a que as empresas concessionárias estejam obrigadas
nos termos do contrato.

É por isso que a lei teve necessidade de conferir isenção de sisa
quanto à aquisição dos prédios indispensáveis ao cumprimento das
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obrigações contratuais assumidas pelas concessionárias, não sendo
devida contribuição autárquica pelos prédios afectos às concessões
(art.o 92 do DL 422/89) e também não são devidas pelas conces-
sionárias quaisquer taxas por alvarás e licenças municipais relativas
às obrigações contratuais (art.o 93o do DL 422/89).

Quer dizer: o imposto especial do jogo não tributação relativamente
a todos os impostos, visando apenas substituir o imposto sobre o
rendimento das actividades do jogo e o imposto de despesas realizadas
no jogo - arts.o 84, 85, 86 e 87 do DL 422/89.

3. No caso em apreço, o IVA pago diz respeito a mercadorias
destinadas ao apetrechamento, manutenção e renovação do material
afectos às actividades dos diversos jogos praticados no casino da R.

Tal aquisição de material está a montante do exercício da actividade
do jogo. Não está abrangida pela tributação do imposto especial de
jogo, por isso está sujeita à tributação do IVA - art.o 2, n.o 1, alínea
a), do CIVA.

Para que tais aquisições de mercadorias destinada à actividade do
jogo não estivessem sujeitos a IVA seria necessário uma norma que
tal determinasse.

O art.o 9o, n.o 32, do CIVA dispõe in fine que está isento de IVA
«... e todas as actividades sujeitas a impostos especiais sobre o jogo;».

Portanto, a aquisição de mercadorias destinada ao exercício da
actividade do jogo é anterior ao exercício da actividade do jogo e
é só esta que está afecta ao imposto especial de jogo.

Por outro lado, o art.o 9o, n.o 33, do CIVA também não tem apli-
cação à aquisição de bens destinada a actividade do jogo por não
haver lugar a dedução. Esta não se verifica por não estar abrangida
pelo condicionalismo legal (arts.o 9 e 21 do CIVA). Acresce ainda
que o normativo se refere à venda - transmissão - de bens afectos
exclusivamente a uma actividade isenta de IVA ou de bens que não
dão direito a dedução (v. arts.o 21, n.o 3, alínea a), e 9o ns.o 30
e 31, do CIVA).

Isto significa que o preceito se refere a transmissão ou venda e
não a aquisição de bens.

Em suma: o imposto especial de jogo abrange apenas o exercício
da actividade de jogo ou de quaisquer outras a que as empresas con-
cessionárias estejam obrigadas nos termos dos contratos de concessão
e pelo período em que estes se mantenham em vigor (art.o 84, n.o
2, do DL 422/89) e é liquidado e cobrado nos termos dos arts. 85
a 87 do DL 422/89.

Em linguagem corrente dir-se-à: o imposto especial de jogo abrange
o exercício da actividade de jogo mas não a aquisição das matérias
primas e respectivo equipamento.

Para que tais aquisições de bens estivessem isentas de IVA, era
necessário que a lei estipulasse a respectiva isenção.

4. A R. alega também que o regime fiscal por que se rege foi
objecto do clausulado no contrato de concessão celebrado entre o
Estado e a R, tendo, deste modo, carácter contratual a isenção em
causa pelo que aquisição dos bens em causa está isenta de IVA,
como resulta claramente do art.o 9o, n.o 3, do CIVA.

Sabe-se que o regime fiscal não tem natureza contratual mas sim
legal proveniente da soberania fiscal, do jus imperii (art.o 106, n.o
2, 168, n.o 1, alínea i), e 2 e 201, n.o 1, alínea b), da CRP) o que
aliás resulta da leitura do DL 422/89: cfr. Fernando Sainz de Bujanda,
Lecciones de Derecho Financiero, 9a ed., Universidad Complutense,
Facultad de Derecho, Seccion de Publicaciones, Madrid, 1991, p. 75.
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Por outro lado, como já se viu - ver supra n.o 3 - o art.o 9o, n.o
33, do CIVA não se aplica ao caso sub júdice como ressalta da sua
própria leitura: não se trata de transmissão de bens afectos a uma
actividade isenta ou de bens que com exclusão de dedução, mas sim
da aquisição de bens com destino ao apetrechamento da actividade
do jogo da R.

Resulta de tudo isto que a liquidação efectuada o foi legalmente.
5. A R alega finalmente que a tributação impugnada viola a es-

tabilidade contratual (cláusula rebus sic stantibus) e desrespeita o
contrato (pacta sunt servanda) - v. art.o 236 e 238 e 405 3 406 do
Cód. Civ.

Acontece que a tributação descende da lei (c. arts.o 84 a 87 do
DL 422/89 e 106, ns.o 2 e 3, da CRP) e não está estipulada no contrato
o que significa que não foram violados os princípios enunciados.

6. Em face do exposto, apura-se que as conclusões alinhadas pela
R não alcançam êxito, não tendo sido violadas as disposições dos
arts.o 84, n.o 1, 2 e 4, do DL 422/89, de 2.12; 9, ns.o 32 (in fine)
e 33 do CIVA; 236 e 238, 405 e 406 do Cód. Civ., pelo que a sentença
recorrida é de confirmar.

Neste sentido é a jurisprudência deste STA, como pode ver-se,
entre outros, dos acs. de 31.10.89 - recurso n.o 10145 - no Âpendice
ao DR de 22.11.90, p. 360; de 9.02.94 - recurso n.o 15.657, de 26.10.94,
recurso n.o 16.658; de 15.032.95 - recurso n.o 18800.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar a sentença recorrida.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em setenta (70%)
por cento.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos
Santos Serra. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio 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 dum Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância se não tem como fundamento
exclusivo matéria de direito, por força do art. 32o no 1
alín. b) do ETAF.

II — Se no âmbito daquele recurso se discute a existência de
culpa do contribuinte para efeito de impugnação da li-
quidação de juros compensatórios, o recurso versa tam-
bém questão de facto.
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III — Em tal situação é competente para o conhecimento do
recurso o Tribunal Tributário de 2.a instância nos termos
do art. 41o no 1 alín. a) do ETAF.

Recurso n.o 18 866. Recorrentes: Arlindo José da Cunha Pinto e Maria
da Conceição Matos da Cunha Pinto; Recorrida: Fazenda Pública;
Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Arlindo José da Cunha Pinto e esposa Maria da Conceição Matos
da Cunha Pinto, identificados nos autos, inconformados com a sen-
tença do M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1.a instância de Aveiro
que julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra a li-
quidação do imposto complementar Secção A e correspondentes juros
compensatórios respectivamente de 151.33$00 e 62.789$00, no total
de 214.122$00, referente ao ano de 1988, efectuada pela Repartição
de Finanças de Espinho, interpuseram o presente recurso ”per saltum”
para este Supremo Tribunal declarando intenção de alegar no Tribunal
de recurso.

Baseou-se para tanto a decisão recorrida na inverificação do in-
vocado vício de forma por falta de comunicação ao impugnante na
notificação dos fundamentos da liquidação e não verificação do vício
de violação de lei por erro nos pressupostos de direito no que concerne
à liquidação dos juros compensatórios.

Apresentaram alegações formulando as seguintes conclusões:
”1 - Os ora recorrentes apresentaram impugnação contra a liqui-

dação de imposto complementar, relativo ao ano de 1988, de que
o presente recurso é consequência;

2 - Tal liquidação veio no seguimento de liquidação relativa a im-
posto profissional que teve como pressuposto gratificações auferidas
de pessoas que não a entidade patronal;

3 - Por sua vez tal liquidação relativa a imposto profissional acha-se,
também, impugnada e pendente de recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo;

4 - O que fundamentalmente está em causa nestes autos é a con-
trovérsia em torno da tributalidade das gratificações auferidas pelos
profissionais de banca dos casinos;

5 - O desfecho da impugnação relativa ao imposto complementar
está ínsitamente ligada à sorte que vier a ter a impugnação deduzida
contra o imposto profissional, sendo manifesta a reduzida utilidade
na tramitação autónoma destes autos, para além da questão da le-
galidade na liquidação de juros compensatórios;

6 - Mostra-se, assim, prudente a apensação deste recurso ao res-
pectivo processo de recurso relativo à liquidação do imposto pro-
fissional;

7 - Tal previsão tem enquadramento legal nas disposições dos
arts. 39o e 22o do DL 267/85 de 16/7 e 40o do CPT;

8 - O acto tributário, como acto administrativo, está sujeito ao
regime geral destes últimos, no que toca às condições e requisitos
da sua existência e validade;

9 - Decorre do art. 268o no 3 da CRP que se incluem entre os
requisitos de validade do acto administrativo a notificação legalmente
exigida;

10 - No caso ”sub-judice” não foi dado cumprimento ao art. 51o

parágrafo 3o do CIC.
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11 - O Código do imposto complementar, no caso de liquidação
adicional, impõe requisitos objectivos para sua notificação e, con-
sequente perfeição;

12 - Foi proferida, no caso em apreço, uma formalidade legal;
13 - A preterição de uma formalidade legal deve desencadear a

mesma consequência, quer seja preterida no processo volitivo tendente
à formação do acto, quer seja na forma ou configuração legal externa
ou na sua notificação;

14 - A defesa de uma correcta e eficiente protecção dos particulares,
a par da defesa do princípio da certeza e segurança jurídicas, impõe
que a falta de fundamentação, como a falta de notificação da fun-
damentação de um acto administrativo conduzam à sua invalidade,
por vício de forma;

15 - A douta sentença recorrida decidindo diferentemente violou,
por errada interpretação, o disposto no art. 51o parágrafo 2o do CIC
e art. 268o no 3 da CRP;

Por outro lado,
16 - A douta sentença sob recurso na apreciação relativa à liquidação

no que se refere aos juros compensatórios, considerou que o incum-
primento geral e colectivo de uma norma não justifica a sua violação,
nem exclui a censurabilidade da conduta daquele que a infringe, dando
por demonstrado o que é preciso demonstar;

17 - Nos termos do art. 44o do CIC a liquidação de juros com-
pensatórios depende também de culpa do responsabilizado, a apreciar
em abstracto e como erro de conduta;

18 - O incumprimento geral, colectivo e unânime da falta de entrega
da declaração de rendimentos relativa a impostos complementar, ou
a sua entrega sem o englobamento de gratificações auferidas de ter-
ceiros é um elemento decisivo para aferir da inexistência de culpa
do contribuinte, em qualquer das suas modalidades;

19 - A conduta dos recorrentes, no caso em apreço, cometida em
erro, face ao idêntico comportamento geral e colectivo exclui a ad-
missibilidade de censurabilidade, sendo induscutivelmente um facto
que não pode ser consumado;

20 - Entende-se, pois, que no caso em apreço não há culpa dos
contribuintes, a apreciar nos termos precedentemente expostos, pelo
que não eram devidos juros compensatórios como foram liquidados;

21 - Ao decidir diferentemente a douta sentença recorrida, por
errada interpretação, violou o art. 44o do CIC.

Terminam defendendo a apensação dos presentes autos ao recurso
relativo à impugnação do imposto profissional dos recorrentes; quando
assim se não entenda, deve o recurso ser julgado procedente.

A Representante da Fazenda Pública junto deste STA, produziu
contra-alegação pugnando pela improcedência do recurso, não lhe
repugnando, contudo, a hipótese de suspensão do processo e apen-
sação ao recurso relativo ao processo de impugnação do imposto
profissional.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido da incompetência hierárquica deste STA uma vez que o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Relativamente à questão da apensação dos autos ao da impugnação
do imposto profissional defende que a apensação não pode ser or-
denada no presente processo, já que a apensação, à face da LPTA
(art. 39o no 1) por força do art. 2o alín. b) do CPT deve ser ordenada
no recurso interposto em primeiro lugar e que, na presente situação,
é outro processo.
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Ouvidas as partes, sobre a questão da incompetência suscitada pelo
Ex.mo Magistrado do Ministério Público, pronunciou-se favoravel-
mente a Representante da Fazenda Pública.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Começar-se-á pela excepção de incompetência deste Tribunal que

logra prioridade em virtude de a competência dos Tribunais ser ques-
tão 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 da 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. 101o e 102o do CPC e art. 45o 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 apoiado no disposto nos arts. 684o

no 3 e 690o no 3 do CPC com vista a determinar se os recorrentes
discutem ou põem em causa matéria de facto fixada pelo Tribunal
Tributário de 2.a instância ou se, pelo contrário, o fundamento do
recurso se reconduz exclusivamente a matéria de direito, situação
em que este STA será competente.

Vejamos.
Referem os recorrentes na conclusão no 16 que a sentença recorrida

deu por demonstrado o que é preciso demonstrar no que respeita
à censurabilidade da conduta dos impugnantes.

Defendem que nos termos do art. 44o do CIP a liquidação de
juros compensatórios depende também de culpa do responsabilizado
a apreciar em abstrato e como erro de conduta (conclusão 17) e
que o incumprimento geral, colectivo e unânime da falta de entrega
da declaração de rendimentos relativa a imposto complementar ou
a sua entrega sem o englobamento da gratificação auferidas por ter-
ceiros, é um elemento decisivo para aferir da inexistência de culpa
do contribuinte em qualquer das suas modalidades (conclusão 18).

Sustentam, finalmente, nas conclusões nos 19 e 20 que a sua conduta
exclui a admissibilidade de censurabilidade, sendo indiscutivelmente
um facto que não pode ser censurado e que, no caso em apreço,
não há culpa dos contribuintes pelo que não eram devidos juros com-
pensatórios como foram liquidados.

Tal como muito bem defende o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público, apreciar se uma conduta é ou não culposa é geralmente
matéria de facto, só não o sendo quando para tal apreciação seja
necessário interpretar qualquer norma legal ou recorrer à sensibilidade
jurídica do julgador (cfr. neste sentido Acs. do STA de
7/5/86 - Rec. 3806; de 11/6/86 - Rec. 3817 in BMJ no 360 pág. 639;
de 28/10/87 - Rec. 4491 in Ap. DR de 30/12/87 pág. 1113; de
3/10/90 - Rec. 5587 in Acs. Dout. no 353 pág. 637; de 5/6/91 - Rec 12739
in Ap. DR de 30/9/93 pág. 663).

É matéria de facto a culpa fundada na inobservância dos deveres
gerais de diligência (Ac. STJ de 5/3/74 in BMJ 235, pág. 253).

Na sentença recorrida conclui-se pela existência da culpa do im-
pugnante o que é contestado e posto em causa pelos recorrentes.

Estamos perante matéria de facto controvertida a requerer uma
reapreciação pelo Tribunal de recurso competente, mediante uma
análise crítica dos elementos probatórios carreados nos autos.
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Trata-se, pois, de uma tarefa que reclama um juízo probatório,
de prova livre, que escapa à competência do STA que, em casos
como o dos autos e em obediência ao disposto no art.21o no 4 do
ETAF, apenas conhece de direito.

Essa competência para indispensável julgamento da questão de fac-
to cabe ao Tribunal Tributário de 2.a instância que, nos termos do
art. 9o do ETAF, conhece de facto e de direito.

E porque a definição do Tribunal competente é prévia em relação
a todas as demais questões, há-de concluir-se pela prevalência da
incompetência deste Supremo Tribunal.

Isto significa, em jeito de nota final, que não cabe aqui e agora
apreciar a pretensão dos recorrentes sobre a apensação destes autos
ao processo de impugnação da liquidação do imposto profissional,
que nem sequer é matéria de recurso, face à prevalência da questão
da incompetência.

Procede, assim, a suscitada questão prévia da incompetência deste
Tribunal.

Face ao exposto e tendo presente o disposto nos arts. 21o no 4,
32o no 1 alín. b) e 41o no 1 alín. a) do ETAF aprovado pelo
Dec.Lei 129/84, de 27/4, em consonância, aliás, com estabelecido no
art. 167o do CPT, acorda-se em declarar absolutamente incompetente
em razão da hierarquia a Secção de Contencioso Tributário do STA,
cabendo tal competência para do recurso conhecer ao Tribunal Tri-
butário de 2.a instância.

Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em 15 000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 17 Maio de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art. 32
no1 al. b) do ETAF.

Recurso no 18.867, em que é Recorrente Tibério Cabral, Herdeiros,
Lda, Recorrido a Fazenda Pública, em que foi Relator o Exmo

Conso Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Tibério Cabral,
Herdeiros, Lda, da sentença do T.T. de 1a Instância de Coimbra,
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proferida em 9-6-94, que julgou improcedente a impugnação judicial
pela mesma deduzida contra a ”determinação da matéria colectável
que lhe foi fixada, relativamente aos exercícios de 1985, 1986 e 1987,
bem como à liquidação da Contribuição Industrial, grupo A, Imposto
Extraordinário sobre lucros e juros Compensatórios, deles resul-
tantes”.

Fundamentou-se a decisão em que, ”não parece ter existido qual-
quer insuficiência ou incongruência de fundamentação dos serviços
fiscais”, além de que a ”zona discricionária em que se situa a fixação
de um valor, lucro ou rendimentos, 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 concluiu, em síntese, pela nulidade da sentença, por
omissão de pronuncia, pela inexistência de tal zona discricionária que
escaparia à censura do tribunal, que sindica o acto tributário de modo
completo e com referência a qualquer ilegalidade, estando os actos
impugnados feridos de vícios de forma, por falta de fundamentação
e preterição de formalidades legais, e violação de lei.

Todavia, tanto a Fazenda Pública como o MoPo, levantaram a ex-
cepção de incompetência deste STA, em razão da hierarquia, por
o recurso não ter, por fundamento exclusivo, matéria de direito.

E, corridos os vistos legais, há que apreciar, desde já, a aludida
incompetência, aliás de conhecimento 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, a recorrente sustenta que
”a matéria colectável em causa foi apurada pelas regras aplicáveis
aos contribuintes do grupo B”, e que a respectiva reversão de tri-
butação, tendo de ser autorizada pelo SEAF, ”não terá obtido tal
autorização”, e que as fixações em causa não lhe foram notificadas cfr.
conclusões B, E, S, V e X.

Ora, a decisão recorrida, por um lado, considerou provado que
”a contribuinte impugnante foi tributada pelo sistema previsto para
os contribuintes do grupo A, em que se encontra inscrita” e, por
outro, nada refere quanto à existência, ou não, da predita autorização
e notificações.

A competência deste STA, para apreciação dos recursos jurisdi-
cionais, 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. 32 no1 al. b)
do ETAF -, constituindo, assim, excepção à competência generalizada
do T.T. de 2a Instância, ao qual, nos precisos termos do art. 41 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. 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 pela recorrente, com taxa de justiça de 15.000$00, fixando-se
a procuradoria em 40%.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Trangressão Fiscal. Contra-ordenação. Aplicação da lei no
tempo.

Doutrina que dimana da decisão:

A forma fiscal do processo de transgressão no Código de Pro-
cesso das Contribuições e Impostos é aplicável a transgres-
sões praticadas antes da entrada em vigor do RJIFNA, mes-
mo que a instauração do procedimento ocorra após aquela
data.

Recurso n.o 18897. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Alexan-
dre Mendes Gameiro; Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com parte do despacho que ordenou que os autos
fossem remetidos à Repartição de Finanças para procedimento da
liquidação do imposto devido, depois de se haver julgado prescrito
o procedimento judicial, veio o representante da Fa Pa recorrer nos
autos que corriam contra Alexandre Mendes Gameiro concluindo
a sustentar que o imposto deve ser cobrado nos próprios autos, pois
a multa julgada prescrita é figura distinta do imposto e juros
compensatórios.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento.
Cumpre apreciar.
Obviamente, que o procedimento judicial que cessa com a pres-

crição é o sancionatório, que não o respeitante à cobrança do imposto
e mais imposições que são também, por economia processual, exigidos
no processo, nos termos do art. 104o do CPCImpostos, na parte man-
tido em vigor para a situação contemplada no art. 5o/2 do DL 20-A/90,
de 15 de Jan.

Clara é a distinção entre o direito tributário material, em que se
inscreve o direito à liquidação de impostos e outras prestações de
natureza tributária, e o direito sancionatório punitivo, destinado a
desfavorecer os violadores daquele outro por meio de sanções.

E não é porque uma forma de processo-a de transgressão no CPCI-,
que sujeita, em geral, o campo das sanções ou infracções, se instaura
apenas, ou também, para a exigência do imposto devido, que faz
perder de vista as externas que separam aqueles dois grupos de normas
e os seus respectivos regimes.

E nestes incluídos estão os de extinção da relação jurídica por
efeito do decurso do tempo; por um lado, perfila-se o da extinção
do procedimento e da pena do art. 115o do CPCI, a comprometer
somente o direito sancionatório fiscal, e por outro, o da extinção
do direito à liquidação, por caducidade, previsto nas disposições dis-
persas pelos vários diplomas fiscais, que respeita somente ao direito
tributário, seja, ao conjunto de normas que originam a obrigação
tributária.

Deste modo, prescrita a infracção perseguida nos autos, estes hão-de
prosseguir para a satisfação dos demais fins incluídos no objecto
processual.
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E no tribunal tributário de 1a instância, cuja competência se man-
tém, de acordo com o art. 5o/2 do DL 20-A/90.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos no tribunal
recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — José Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

IVA. Incidência real e pessoal. Intervenção de empregados
da empresa (Philips) na compra de produtos por seus fa-
miliares e amigos.

Doutrina que dimana da decisão:

A intervenção dos empregados da empresa na compra dos
produtos vendidos por esta, por familiares e amigos daqueles,
cingida ao mero consentimento a que o seu nome figurasse
nas facturas de venda como garantia da venda e do pa-
gamento, não configura transmissão de bens ou sujeição
passiva para efeito do IVA.

Recurso n.o 18.928. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Fer-
nando Mário Pinto Ramos; Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância que lhe negou provimento ao recurso interposto da sentença
que julgara procedente a impugnação deduzida por Fernando Mário
Pinto Ramos contra a liquidação do IVA, referente a 1986, no mon-
tante de 117 671$00 e juros compensatórios de 27 982$00, veio a Re-
presentante da Fa Pa junto daquele tribunal recorrer, concluindo a
sustentar ser de manter a liquidação efectuada porque das quantidades
e valores de bens comprados pelo Ite se concluira que os mesmos
se não destinavam ao seu consumo particular, mas eram objecto de
transmissão a terceiros, abrangidas pelas regras de incidência em IVA,
sendo que a prática de uma só operação tributável é passível do
imposto.

Que as afirmações das testemunhas, de que os electrodomésticos
adquiridos se destinavam a familiares e amigos não merecem crédito,
visto que tais factos seriam de provar documentalmente, pelo que
correcta seria a acção da Administração ao presumir valores já que
o Ite não possuía contabilidade organizada.

Teriam assim, sido pelo acórdão recorrido violados os arts. 1o/a),
2o/a), 30o e 60o do CIVA.
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O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento,
porquanto a matéria de facto fixada na instância está fora dos poderes
de cognição deste tribunal e a actividade do Ite, de adquirir bens
com descontos na empresa onde trabalhava, por não ser actividade
comercial, não é passível de IVA.

Vêm provados os seguintes factos:
-Pela Repartição de Finanças e 20o Bairro Fiscal de Lisboa foi

liquidada ao Ite IVA, referente a 1986, no montante de 117 671$00
e juros compensatórios no montante de 27 982$00;

2 - Aqueles montantes foram liquidados com base em matéria co-
lectável de 470 680$00;

3 - A matéria colectável em causa foi fixada pelos serviços da res-
pectiva Repartição de Finanças na referência do levantamento do
auto de notícia de 2-10-1987 dos Serviços de Administração do IVA,
aquando de um visita daqueles à firma ”Philips Portuguesa, SA”;

4 - A matéria colectável em causa diz respeito a um volume de
compras no montante de 2 941 750$00, efectuadas pelo impungente
no decurso do ano e 1986.

5 - O impugnante, no ano de 1986, foi empregado da firma ”Philips
Portuguesa, SA”;

6 - A ”Philips Portuguesa, SA, faculta aos seus empregados a aqui-
sição dos seus produtos a preços especiais, com descontos, através
da loja de empregados;

7 - A aquisição de produtos referidos no no. anterior é extensiva
a familiares e amigos dos empregados;

8 - O impugnante durante o ano de 1986 adquiriu vários produtos
nas condições referidas em 6.

9 - Para vários amigos e vários familiares, o impugnante adquiriu
produtos em quantidades não concretizadas, pretendendo aqueles fa-
miliares e amigos benefeciar dos descontos referidos em 6.

10 - Tais produtos foram pagos pelo valor constante de documentos
emitidos pela Philips.

11 - Os produtos em causa já vinham onerados com o IVA;
12 - As facturas emitidas pela Philips foram passadas em nome do

empregado e pagas no caso dos seus irmãos Rui Jorge, Eliseu Pinto,
Fernanda Maria e Teresa Pinto e do seu amigo José Augusto Braga
de Almeida, por cheques emitidos a favor da própria Philips e passados
pelos referidos indíviduos, relativamente às aquisições por estes
efectuadas.

Vem controvertido se entre o Ite, empregado da Philips, e os des-
tinatários, consumidores finais das mercadorias em causa, se verificam
transmissões a terceiros enquadráveis nas regras de incidência do IVA,
decorrentes dos arts. 1o/a e 2o/1/a) do CIVA, atento a que a última
disposição citada se basta com a prática de ”uma só operação tri-
butável” por pessoa independente nas condições nela exaradas para
que a incidência ocorra.

Para a solução a dar ao problema há que carrear, como dado assente
nas instâncias, e que a este tribunal não cabe reapreciar por ser ilação
ou juízo sobre factos, que entre as partes intervenientes não existiu
”uma intenção de compra (dos produtos em causa) para revenda,
até porque a Philips facultava o benefício das vendas a preços especiais
aos seus empregados, estendendo esse benefício aos seus familiares
e amigos; a única coisa que era exigível, para que a Philips autorizasse
a venda, era a intervenção do empregado, como garantia da venda
e do seu pagamento”.
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A tal asserto podia chegar o tribunal da instância através da livre
apreciação da prova testemunhal ou da formação de conclusões pre-
suntivas, baseadas em regras de experiência comum (arts. 392o, 396o

349o e 351o do CCivil), porquanto a nenhuma vinculação probatória
a lei o sujeitava para provar os factos, para cuja prova não eram
exigíveis documentos, como sustenta a Rte.

À situação de facto suposta como relevante, importam, sobrema-
neira, dados como os referidos em 10, 11 e 12 do probatório, que
assim se condensam: os produtos em causa, já onerados com IVA,
foram pagos à Philips, empregadora do Ite, pelos respectivo adqui-
rentes (em vários casos referido no no 12) e pelo valor constante
dos ”documentos emitidos” por aquela, embora as facturas emitidas
por ela o tenham sido ”em nome do empregado.

Dentro de tais condições comprovadas, vai concluir-se, como o
fez o acórdão recorrido, pela inverificação da incidência real e pessoal
em IVA, dos citados preceitos do CIVA, na medida em que a in-
tervenção do Ite não gerou uma fase no circuito económico das mer-
cadorias relevante para aquele efeito.

Com efeito, as operações sujeitas são ”as transmissões de bens
(...) efectuadas (...) por um sujeito passivo agindo como tal” -art. 1o/a)-,
sendo que, são sujeitos passivos ”as pessoas singulares ou colectivas
que, de um modo independente e com carácter de habitualidade exer-
çam actividades de produção, comércio (...) e bem assim as que, do
mesmo modo independentemente, pratiquem uma só operação tri-
butária, desde que essa operação seja conexa com o exercício das
referidas actividades (...) ou quando, independentemente dessa co-
nexão, tal operação preencha os pressupostos da incidência real de
contribuição industrial ou do imposto profissional (art. 2o/1/a), antes
da redacção dada pelo DL 290/92, de 28.12, que reporta tal incidência
ao IRS e ao IRC).

Neste último aspecto já este tribunal se pronunciou pela negativa,
ao negar a incidência real em contribuição industrial e actividades
em tudo similares (compra de electrodomésticos a favor de terceiros
familiares e amigos), por lhes faltarem características de mediação
entre a oferta e a procura ou de incorporação de novas utilidades,
com o objectivo de obtenção de lucros -cf. Ac. de 4.12.91, em Ap.
DR de 10.8.94, p. 1430-, sendo que tal pronúncia é de acolher.

Pelo lado da incidência em imposto profissional, logo a excluiria
a inverificação de rendimento de trabalho, proveniente de tão só dis-
creta intervenção do Ite.

Quanto aos dois primeiros segmentos da transcrita norma, também
se lhes reporta a referida falta de carácter mercantil à aludida in-
tervenção da Ite na operações que vieram a ser tributadas, porquanto
a norma exige, até nas praticadas sem carácter de habitualidade, a
sua conexão com o exercício de actividades do cariz que se dá como
ausente.

Mesmo sem entrar na apreciação de outro dos pressupostos da
incidência em IVA, o modo independente do exercício da actividade,
certo é que a intervenção do Ite (que meramente deu nome para
figurar nas facturas da sua entidade empregadora, para garantia da
consumação da venda e dos seu pagamento) não configura a inter-
posição de nova transferência de bens que implique uma fase da
comercialização dos mesmos, nem serve para qualificar de sujeito
passivo do imposto.

Daí, que improceda a pretensão da Rte.
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Temos que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator) — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art.
32 no1 al. b) do ETAF.

Recurso no 18.984, em que é Recorrente Caixa Geral de Depósitos,
S.A. e Projel - Engenharia, S.A., Recorrido a Fazenda Pública,
em que foi Relator o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Caixa Geral
de Depósitos, S.A. e Projel - Engenharia, S.A., da sentença do T.T.
de 1a Instância de Lisboa, 4o Juízo, proferida em 28-X-94, que julgou
improcedente a impugnação judicial pelos mesmos deduzida contra
a liquidação de IVA, no montante de 3.401.849$00.

Fundamentou-se a decisão em que, ”da conjunção do disposto nos
nos 1 e 3 do art. 1o do D.L. no 235/86, de 18-8” se pode concluir
”que o no1 é aplicável a todas as espécies de institutos públicos, com
excepção das empresas públicas, quer estas tenham ou não um estatuto
marcadamente publicístico, às quais é aplicável o no3”, como logo
resulta da respectiva ratio, sendo que ”o facto de uma empreitada
correr por conta de, v.g., uma empresa pública - elemento pessoal -,
não significa necessariamente que essa empreitada vise a satisfação
de um interesse público - elemento intencional -, atentos os princípios
de gestão e as normas por que se regem aquelas empresas, sendo
que, também aqui, as empresas públicas com estatutos marcadamente
publicísticos estão sujeitos ao direito normalmente aplicável às em-
presas privadas - vide no2 e 1 do art. 3o do dec.-lei no 260/76, de
8-4”, não existindo a portaria a que se refere o no3 do art. 1o do
mesmo diploma, que determine a aplicação deste, ”os contratos de
empreitada ou de fornecimento outorgados por empresas públicas
não podem produzir efeitos enquanto contratos de empreitada ou
de fornecimento de obras públicas”, pelo que ”o contrato de em-
preitada subjacente aos actos tributários impugnados não pode con-
siderar-se um contrato de empreitada de obras públicas”, sendo con-
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sequentemente aplicável a taxa a que se refere o art. 18 no1 al. c)
do CIVA.

As recorrentes formularam as seguintes conclusões:
”1a- A Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência teve a

natureza jurídica de instituto público até à sua transformação em
sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, operada com
a publicação do Decreto-Lei 287/93, de 20 de Agosto.

2a Natureza jurídica que emanava directamente do art. 2o e 3o

dos seus estatutos, então em vigor, aprovados pelo Decreto-Lei no

48.953, de 5-4-69, eivados de princípios marcadamente publicístas,
pese embora a Caixa Geral de Depósitos tivesse, já então, uma or-
gânica funcional similar à das empresas públicas ”stricto sensu”.

3a- Natureza jurídica, de instituto público, reconhecida pela ge-
neralidade dos administrativistas e pelo Supremo Tribunal Adminis-
trativo nos Acórdãos de 2-10-90, in A.D.s nos 349/42 e 15-11-93, que
se julga inédito, proferido no Processo de Recurso 16.224.

4a- As empreitadas celebradas pela Caixa Geral de Depósitos, en-
quanto instituto público, eram de obras públicas, observando todos
os formalismos consagrados no Decreto-Lei no 235/86, de 23 de Março
e ficando sujeitas à jurisdição administrativa, nos termos do no2 do
art. 9o, alínea g) e no1 do art. 51o do ETAF.

5a- Tratando-se de empreitadas de obras públicas levadas a cabo
por um instituto público, cabiam estas na previsão do no1 do art.
1o do Decreto-Lei no235/86, de 23 de Março, não carecendo de portaria
ministerial para serem classificadas como tal.

6a A empreitada de obras públicas que gerou o imposto impugnado
foi celebrada em 30-8-88, pelo que, para efeito do IVA, fica sujeita
à taxa reduzida ou seja, à taxa de 8%, nos termos do art. 18o no1
alínea a) do CIVA e Lista II no 3.6 anexa ao citado código.

7a A presente tese foi perfilhada por esse Venerando Tribunal,
em douto acórdão de 3 de Novembro de 1993, proferido no processo
de recurso no 16.224”.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido da in-
competência deste Tribunal, em razão da hierarquia, por o recurso
não ter, como exclusivo fundamento, matéria de direito, uma vez
que, ”nas conclusões das doutas alegações de recurso, a recorrente
sustenta que as empreitadas celebradas pela Caixa Geral de Depósitos
observavam todos os formalismos consagrados no Decreto-Lei no

235/86, de 23 de Março, e que ”a empreitada de obras públicas que
gerou o imposto impugnado foi celebrada em 30-8-88” e ”na matéria
fáctica fixada na douta sentença recorrida, não se refere se foram
ou não observados todos os formalismos referidos nem que haja qual-
quer contrato de empreitada celebrado na data referida (refere-se,
antes, a data de 29-12-88, como sendo a da celebração do contrato
- alínea a) da matéria fáctica fixada)”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Há que apreciar, desde já, tal incompetência, aliás de conhecimento

oficioso e prioritário.
Ora, este STA é absolutamente incompetente para o conhecimento

do recurso, já que este tem por fundamento, também, matéria de
facto.

Na verdade, nas alegações e conclusão do recurso, a recorrente
sustenta que, na empreitada por si celebrada, observou todos os for-
malismos consagrados no dec.-lei 235/86, sendo ela de 30-8-88 - cfr.
conclusões 4a e 6a.
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Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: que, tra-
tando-se de empreitada de obras públicas, nos termos daquele di-
ploma, ela estava sujeita à taxa reduzida de 8% de IVA, de acordo
com o disposto no art. 18o no1 al. a) do CIVA e Lista II, no 36,
anexa.

Ora, a decisão recorrida, como bem refere o MoPo, não refere
se foram ou não observados, todos esses formalismos, sendo que o
contrato de empreitada, ali mencionado, é reportado a 29-12-88.

E a competência deste STA, para apreciação dos recursos juris-
dicionais, 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. 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
art. 41 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. 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, solidariamente, fixando-se a taxa de justiça,
em 15.000$00 e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo de execução fiscal. Citação. Nulidade. Reversão con-
tra responsável subsidiário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A falta de citação apenas está legalmente (arto 251o, no 1,
al. a) do C.P.T.) configurada como nulidade insanável
no processo de execução em relação à pessoa a que res-
peita essa falta de citação.

II — Para a falta de citação constituir nulidade torna-se, ainda,
necessário que ela possa prejudicar a defesa dos interesses
dessa pessoa a que respeita a falta de citação e não os
de outrem.

III — Só se poderá falar da existência de prejuízo para qualquer
interessado quando no processo de execução hajam sido
penhorados bens em relação aos quais há que defender
certos interesses.

IV — No caso de reversão contra gerente de sociedade exe-
cutada, a falta de citação da devedora originária não
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constitui nulidade insanável por poder prejudicar a defesa
do revertido.

V — A reversão da execução contra os responsáveis subsidiá-
rios não está condicionada à citação do devedor ori-
ginário, mas tão-só à existência dos requisitos estabe-
lecidos no arto 239o, no 2 do C.P.Tributário.

Recurso n.o 18.998. Recorrente: João Ferreira; Recorrido: Fazenda
Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I - João Ferreira, contribuinte fiscal no 107348756, identificado nos
autos, dizendo-se inconformado com a sentença, de 94.10.04, do Tri-
bunal Tributário de 1.a Instância do Porto (2o Juízo - 1a Secção)
que negou provimento ao recurso interposto do despacho, de 94.04.22,
do Chefe da 2a Repartição de Finanças de Matosinhos, que lhe in-
deferiu a arguição da nulidade da falta de citação da originária exe-
cutada, João Ferreira & Costa e Silva, Lda, e a anulação de todo
o processado posterior, nele se incluindo o despacho que ordenou
a reversão da execução contra o recorrente, enquanto gerente e res-
ponsável subsidiário da executada, por aquela citação ser condição
do despacho se reversão, dele recorre directamente para esta Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pe-
dindo a sua revogação.

II - Como fundamento da alteração do julgado que pede a este
tribunal, aduziu nas suas alegações as razões que condensou nas se-
guintes proposições conclusivas:

1 - Tendo em conta o valor da execução, e sendo aquisição pro-
cessual que a executada João Ferreira & Costa e Silva, Lda, não
foi citada para a execução tanto consubstancia nulidade insanável,
nos termos do disposto na al. a) do no 1 do arto 251o do C.P.Tributário.

2 - É que para efeitos desse preceito, e ao invés do entendimento
que logrou vencimento na sentença recorrida, ”interessado” na as-
serção do preceito não é só o devedor originário, mas sim também
o revertido, mercê de operada modificação subjectiva da instância.

3 - E quanto ao revertido, é bom de ver que caso não haja citação
do devedor originário, em ordem a poder lançar mão intraprocesso
dos meios de defesa próprios, pronunciando-se sobre a bondade ou
não da apetecida dívida fiscal, a sua defesa enquanto interessado
superveniente está necessariamente prejudicada;

4 - Com efeito, e ”in casu”, resultando daquele preceito sentido
diferente daquele que logrou vencimento pela prolação da sentença
posta em crise, e sendo manifesto que em situação de reversão a
falta de citação prejudica sempre, em abstracto a defesa do interessado
revertido, deverá considerar-se procedente a arguida nulidade e re-
vogada a sentença recorrida;

5 - Ademais, é imperativo elementar de hermenêutica e exegese
do disposto no no 2 do arto 239o e 278o do C.P.Tributário que também
é condição da reversão da execução contra os responsáveis subsi-
diários, a citação do devedor originário à execução.

6 - Pela prolação da sentença recorrida, e vinculando-se a enten-
dimento diferente, que não resulta desses preceitos queridos aplicar,
mas como se deles derivasse, incorreu a sentença recorrida em de-
clarado erro de direito, com violação desses preceitos, devendo por
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via disso ser revogada, e julgada procedente por verificada intrapro-
cesso, a nulidade de falta de citação da executada, João Ferreira
& Costa e Silva, Lda, com as decorrentes consequências.

III - Não houve contra-alegações da Fazenda Pública.
IV - O digno Magistrado do Mo. Po., junto deste Supremo Tribunal,

após sustentar, no seu douto parecer, que o termo ”interessado”,
a que alude a al. a) do no 1 do arto 251o do C.P.Tributário deve
ser entendido como abrangendo apenas o destinatário da citação e
não também outros responsáveis pela dívida já que a estes sempre
está assegurada a defesa geral da oposição à execução e que a citação
do originário devedor apenas será indispensável quando ocorra a pe-
nhora de bens, a que, no caso, a situação se equipara por, tendo
havido, embora, penhora, os bens terem acabado por ser vendidos
em outro processo, opinou pelo não provimento do recurso.

V - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A Sentença Recorrida.
Para negar provimento ao recurso par si interposto, a decisão re-

corrida estribou-se no entendimento de que a falta de citação geradora
de nulidade insanável, a que a alude a al. a) do no 1 do arto 251o

era do originário executado, pois só essa é que era susceptível de
prejudicar a defesa do interessado a ser feita através do processo
de oposição à execução fiscal, e porque o prazo para a deduzir se
conta a partir da data em que aquela citação é efectuada, sendo
que, no caso, estava sujeita às regras dos artos 2o e 3o do DL. no 48699,
de 23.11.68, então em vigor, e tal ainda não ocorrera nos autos, dado
a executada originária não ter sido citada pessoalmente, quer antes,
quer depois da penhora, não é possível falar daquele prejuízo da
defesa da executada até que a citação não se faça e comece a correr
o prazo para a defesa.

Por outro lado, a reversão da execução contra o recorrente havia
sido correctamente determinada, quer porque o arto 239o, no 2 do
C.P.Tributário apenas a faz depender dos pressupostos aí enunciados
e eles ocorriam no caso em apreço, quer porque ela está pressuposta
no próprio arto 3o, no 2 do referido decreto-lei quando, na falta de
bens penhoráveis, se manda indagar da existência de responsáveis
solidários ou subsidiários.

B - A Matéria de Facto.
Em sede de factualidade, deu a sentença recorrida, sem qualquer

discordância, por provados os seguintes factos:
a) - Por dívidas ao CRSS foi instaurada execução contra João Fer-

reira & Costa e Silva, Lda.
b) - Em 8.4.87 foi expedida carta registada com aviso de recepção

para citação da executada a qual veio devolvida com a indicação de
”retirou sem deixar nova morada”.

c) - No processo de transgressão no 2634/84, em que era arguida
a firma João Ferreira & Costa e Silva, Lda, foram apreendidos os
bens referidos a fls. 8 vo, o que aqui se dá por integralmente re-
produzido para todos os efeitos legais.

d) - Por despacho de 13.7.87 foi ordenada a conversão daquela
apreensão em penhora, à qual se procedeu em 17.7.87.

e) - Em 21.7.87 foi expedida carta registada com aviso de recepção
para notificação da executada da conversão da apreensão em penhora,
a qual veio devolvida com a indicação de recusado.

f) - Em 8.7.93 foi lavrada informação da qual constava que os
bens penhorados haviam sido vendidos pelo tribunal Judicial de S.
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João da Madeira, não sendo conhecidos à sociedade executada mais
bens penhoráveis.

g) - Em 8.7.93 foi ordenada a reversão da execução contra o sócio
gerente da executada, o ora recorrente.

h) - Em 16.2.94 foi o ora recorrente citado como revertido.
C - A Questão Decidenda.
As questões sobre que se pede a pronúncia deste tribunal são duas

e resumem-se em saber se, no caso de reversão contra gerente de
sociedade executada, a falta de citação da devedora originária constitui
nulidade insanável, por prejudicar a defesa do revertido, e se, faltando
essa citação, pode ou não ser ordenada a reversão.

D - A Fundamentação.
A alínea a) do no 1 do arto 251o do C.P.Tributário considera como

nulidade insanável em processo de execução fiscal ”a falta de citação,
quando possa prejudicar a defesa do interessado”.

Neste vocábulo ”interessado” vê o recorrente incluído, quer o exe-
cutado originário, quer também o revertido, alinhando para tanto,
essencialmente, três razões distintas: a primeira resultaria do facto
de, com a reversão, se operar uma modificação subjectiva da instância
que levaria à situação, que se tem por implícita no seu raciocínio,
de o revertido passar a ocupar o lugar do executado originário; a
segunda, traduzir-se-ia no facto do revertido sair necessariamente pre-
judicado com a falta de defesa do devedor originário, pois este poderia
lançar mão de meios de defesa próprios, afrontando a bondade da
dívida, e de esta ser possibilitada pela sua citação; a terceira con-
substanciar-se-ia no facto de se haver de considerar, perante os
artos 239o e 278o do C.P.T., a aceitação do devedor originário como
condição da reversão contra os responsáveis subsidiários.

Mas a fundamentação aduzida pelo recorrente não pode merecer
sufrágio.

Senão vejamos. É certo que a reversão se traduz num caso de
excepção legal ao princípio da estabilidade da instância (veja-se a
sua consagração positiva no arto 268o do C.P.Civil, onde, também,
se ressalvam excepções contempladas na lei), em que se opera uma
modificação subjectiva da instância executiva, por esta passar a pros-
seguir, a partir daí, contra um outro sujeito inicialmente não de-
mandado, nem sequer, por regra, indicando como devedor, ainda
que subsidiário, no título executivo. Esta modificação da instância
não corresponde, porém, a qualquer situação em que o revertido
seja investido numa posição equiparável à de sucessor do devedor,
a que se alude nos artos 56o do C.P.Civil e 239o, no 1 do C.P.Tributário,
em cuja posição jurídica suceda. Não. O devedor subsidiário não su-
cede processualmente ao devedor originário, porque este tenha fa-
lecido ou se tenha extinguido, pois este continua a ser parte do pro-
cesso, mas vem ocupar na relação processual um lugar autónomo,
a seu lado, embora para cumprimento da mesma obrigação exequenda.
Ele está, antes, numa posição processual correspondente à de um
fiador, com o benefício de excussão, que só é chamado à demanda,
para cumprir a obrigação exequenda em vez do originário executado,
quando se verifiquem as condições referidas no no 2 do arto 239o

do C.P.Tributário, e que pode opor ao credor, além dos meios de
defesa que lhe são próprios, como a inexistência desses requisitos
ou da sua responsabilidade acessória pelo pagamento da dívida exe-
quenda, também aqueles que competem ao devedor (cfr. artos 637o

do C.Civil, 10o, 11o, 12o, 13o, 14o, 123o, no 1, al. c), 285o e 286o
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do C.P.Tributário) e, neste caso, porque a dívida exequenda é a mesma.
Daqui resulta que tal sujeito ocupa, no processo, uma posição jurídica
diferente da do executado originário, que pode lançar mão dos meios
de defesa, de forma absolutamente independente deste, a partir do
momento em que para ele for citado. O executado subsidiário pode
não só opor-se à execução fiscal, como ainda reclamar graciosamente
ou impugnar judicialmente a dívida exequenda, discutindo assim a
sua bondade, para usar a linguagem do recorrente, até em momento
em que isso pode já não ser possível ao originário executado, por
em relação a ele se ter constituído caso resolvido ou decidido.

Mais. A todo o momento, a execução poderá deixar de prosseguir
contra o revertido para prosseguir contra o originário devedor, se
este vier, no decurso dela, a ter bens suficientes para o pagamento.
É conclusão que se retira com clareza do disposto nos artos 11o e
236o, no 2 do C.P.Tributário.

Finalmente, a citação do originário devedor não é condição da
reversão da execução contra os responsáveis subsidiários. A reversão,
pressuposta que seja a existência da dívida exequenda (obrigação prin-
cipal), está apenas dependente dos requisitos enunciados no no 2
do arto 239o do C.P.Tributário, em nada estando dependente de ter
havido ou não citação do devedor originário que até pode ser ma-
terialmente impossível.

A interpretação defendida pelo recorrente choca-se, antes de mais,
com os próprios termos verbais do preceito. É que este configura
como requisito complementar, a acrescer à falta da citação, para se
poder qualificar a nulidade como insanável, a possibilidade de sair
prejudicada a defesa da pessoa em relação à qual se verifica a falta
de citação. O vocabulário ”interessado” tem como referente a pessoa
interessada na citação prevista na lei, ou seja os destinatários da citação
e não outros eventuais responsáveis.

Ora, a citação tem a função de chamar ao processo de execução
as pessoas em relação às quais está legalmente prevista essa forma
de chamamento para nele defenderem os sues interesses (artos 63o,
no 2 do C.P.Tributário e 228o do C.P.Civil).

Os meios de defesa, nomeadamente, a oposição à execução, es-
truturada como defesa do executado, originário ou revertido, contra
a própria execução, sendo que para outros responsáveis ou interes-
sados na execução, como o cônjuge do devedor que não seja res-
ponsável pela dívida exequenda, os credores com a garantia real, os
credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes, exis-
tem outros meios de defesa dos seus interesses, estão garantidos em
relação a cada um desses interessados, contando-se o respectivo prazo
para a defesa a contar da sua própria citação, facto directamente
referível ao interessado ou outro momento definido na lei (cfr.
artos 10o, 11o, 63o, 273o, 302o, 319o, no 2 e 329o do C.P.Tributário).
No caso do executado, originário ou subsidiário, esse prazo para a
sua defesa só começa a correr com a sua citação ou com outros
factos que lhe são directamente referíveis, como os assinalados na
al. b) do no 1 do arto 285o do C.P.Tributário, correndo até os prazos
da oposição independentemente para cada responsável (cfr. no 2 do
preceito).

Poder-se-ia objectar que o fundamento para o responsável sub-
sidiário poder arguir a referida falta de citação do devedor originário
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decorreria do facto de que, dispondo aquele de direito de regresso
contra este, se lhe teria de acautelar a possibilidade de se defender
da posterior invocação, por este devedor originário, de aquele não
usou de todos os meios de defesa.

Todavia, por um lado, disposição alguma confere ao originário de-
vedor o direito de alegar perante o responsável subsidiário que este
empregou na demanda todos os meios para evitar o cumprimento
ou seja a condenação, como se prevê no caso previsto no arto 235o,
no 2 do C.P.Civil para o chamamento à autoria. Trata-se de um in-
cidente de instância que não tem qualquer similitude com a reversão
da execução, prevista no C.P.Tributário, em que o originário devedor
não é terceiro na acção, como ali, mas antes também réu que tem
o direito de se defender nela de forma absolutamente autónoma do
devedor subsidiário que só depois dele é chamado à demanda para
cumprir.

Por outro lado, não havendo, como já se disse, uma sucessão na
relação processual, não se vê como possa conferir-se legitimidade
para uma parte exercer direitos processuais de outrem, que continua
a ser parte na acção, e que não são direitos processuais comuns.
No que tange a tal aspecto basta lembrar que cada um dos sujeitos
é chamado à execução por citação, independente uma da outra.

Acresce, ainda, que não vemos na lei qualquer disposição que au-
torize o devedor originário a invocar perante o subsidiário, em caso
de direito de regresso, e como fundamento para se poder eximir ao
cumprimento da obrigação, a falta, por banda deste, do exercício
de meios de defesa processuais.

Finalmente, parece-nos que os meios de defesa, à falta de disposição
semelhante à constante do no 2 do arto 235o do C.P.Civil, sempre
teriam de reportar-se à relação substantiva principal ou acessória,
cujo cumprimento pudesse sustentar-se não ser devido, e não à relação
processual, dado que a definição do direito nela efectuado apenas
faz força de caso julgado entre as partes da acção.

Mas para a falta de citação ser uma nulidade insanável no processo
de execução exige ainda a lei que ela possa prejudicar a defesa dos
interesses dessa pessoa, a que respeita a falta de citação, e não de
outras pessoas.

Assim, tendo o processo de execução por escopo o pagamento
coercivo da dívida exequenda à custa do património do devedor (cfr.
arto 817o do C.Civil) e tendo todos os interesses, susceptíveis de serem
exercidos em processo de execução, por referência esse património,
torna-se evidente que não será possível falar da existência de um
prejuízo real, e não apenas hipotético que, como tal, não merece
a tutela do direito, que não resolve os conflitos abstractos ou aca-
démicos, ao contrário do que parece admitir o recorrente, mas tão-só
as crises ou necessidades de definição do direito, sem que tenha havido
actos de apreensão ou penhora de bens desse património.

Do exposto decorre que a efectivação do acto processual da citação
do originário executado, como dos demais interessados que a lei manda
citar, só se apresenta como indispensável, e em termos de ser san-
cionada com os efeitos próprios de uma nulidade insanável, no caso
de haver penhora de bens, pois só então se configura uma real pos-
sibilidade de ocorrer prejuízo patrimonial, para o que urge conceder
possibilidade atempada de defesa e esse momento é propiciado pela
citação. Só então se pode falar na necessidade de dar conhecimento
ao executado de que contra ele está proposta uma acção executiva
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para que possa defender-se, evitando o respectivo sacrifício (cfr.
arto 63o, no 2 e 273o do C.P.Tributário).

Anote-se também, que só então se poderá falar da possibilidade
(obrigatoriedade) de conhecimento oficioso da respectiva nulidade,
nos termos do no 4 do arto 251o do C.P.Tributário, dado que apenas
nessa situação se estaria perante uma nulidade insanável, traduzida
em falta de citação, que podia prejudicar a defesa do interessado.

Para este entedimento, que recolhe apoio na razão de ser da ne-
cessidade dos actos processuais e na proibição dos actos inúteis, que
é um princípio geral do processo, externado no arto 237o do C.P.Civil,
apontam, de resto, os artos 257o a 278o do C.P.Tributário, mas es-
pecialmente, como bem nota o Digno Magistrado do Mo Po, no seu
douto parecer, os seus artos 276o, no 7 e 278o, no 3. Note-se que
a citação se pode até revelar materialmente impossível, no caso de
já não existir juridicamente o executado originário.

Ora, o caso dos autos integra-se naquela hipótese. Conquanto tenha
havido penhora de bens da originária executada, o certo é que, tendo
tais bens sido vendidos em outro processo, como se dá notícia no
probatório, a situação se equivale à da falta da penhora, por neste
processo não haver possibilidade dos seus interesses patrimoniais se-
rem prejudicados. A citação da originária executada não é, pois, in-
dispensável à sua defesa, quando não lhe tenham sido penhorados
bens, e nem a sua falta prejudica, em quer que seja, os seus interesses
e os do devedor subsidiário, bem podendo este organizar a sua defesa
nos termos que houver por pertinentes, independentemente da defesa
da devedora originária, para quem, na falta de bens penhorados ine-
xiste interesse em se defender e para cujo direito estará, ainda, em
tempo, quando vier a ser citada, se, porventura, posteriormente, vier
a adquirir bens que sejam penhorados.

De tudo o exposto resulta que, em caso de reversão contra gerente
de sociedade executada, a falta de citação da devedora originária
não constitui nulidade insanável quando não tenha havido penhora
de bens e nem essa falta de citação é susceptível de prejudicar a
defesa do devedor subsidiário, por este a poder exercer, lançando
mão dos meios de defesa próprios e do devedor originário, quer em
processo de oposição, quer em processos de reclamação graciosa ou
impugnação judicial (artos 11o e 285o do C.P.Tributário).

Finalmente, a reversão da execução contra o devedor subsidiário
não está legalmente condicionada à realização da citação do devedor
originário, mas tão-só dos requisitos enunciados no arto 239o, no 2
do C.P.Tributário que têm que ver com a inexistência ou insuficiência
do património do devedor e seus sucessores para o pagamento da
dívida exequenda e acrescido.

Deste modo há que concluir que o recurso não merece provimento
e que a sentença merece ser confirmada.

VI - Destarte, acordam os juízes deste tribunal em negar provimento
ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, com a procuradoria de 60 %.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José Jesus Costa — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta
do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Fazer cobrança do imposto
no processo de transgressão fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na vigência do CPCI havia impostos que eram liquidados
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 determinou.

Recurso no 19.011 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
NORMÓVEL - Sintra Móveis Normalizados, Lda. 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-3o Juízo -interpôs recurso para este
Supremo Tribunal (arts.32, no1, alínea b), e 41, no1, alínea a), do
ETAF, 167 e 179 do CPT) da decisão do Mo. Juiz do mesmo tribunal
que, nos termos do art.120, no3, do Cód.Pen. ex vi o art.32 do
DL.433/82, de 27.10 - v., entre outros, o acórdão de 19.6.91 - recurso
no13160 - no Apêndice ao DR de 30.09.93 p.746) julgou extinto, por
prescrição o procedimento judicial, formulando as seguintes con-
clusões:

1o. 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;

2o. Incorreu, assim, em vício de omissão de pronúncia, o que cons-
titui causa de nulidade de sentença (art.660, no1, alínea d), do CPC)
aplicável em processo penal no caso dos autos;

3o. 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;

4o. Esse é, aliás, o único meio - e não a via administrativa - ao
alcance da AF para exigir da arguida o pagamento do imposto;

5o. Não será o facto do imposto se encontrar liquidado defini-
tivamente nos autos que impedirá o Tribunal de proferir sentença
condenatória no seu pagamento, que mais não seja pela simples razão
de não existir qualquer norma, em matéria de competência, que tal
inviabilize;

6o. Aliás, combata-se que o disposto no art.155, alínea b), do CPCI,
aponta em sentido diverso do subjacente ao entendimento resultante
do teor da decisão recorrida.

7o. 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 arts.104 e
127 do mesmo do CPCI.
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A arguida não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal é de parecer que o recurso merece provimento, nos termos
da jurisprudência pacífica da Secção de contencioso tributário do STA
tirada em numerosos casos idênticos ao caso sub judice (cfr. os acs.
de 16.2.94 - rec. 17.557; de 27.4.94 - rec. 17.333; e 17.850; de 26.10.94
- rec.17.849, etc).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Da análise dos autos, apura-se que, em seguimento do auto

de noticia levantado em 22-06-88, foi deduzida acusação contra a
firma Normóvel, Sintra Móveis Normalizados, Lda., c.f.501.238.760,
com sede na Av.25 de Abril, Vila Verde, Sintra, por se verificar durante
o período de 8 de Maio a 8 de Junho de 1988, que exercia a actividade
de ”Móveis - Fábrica de” pela qual se encontrava colectada em con-
tribuição industrial, grupo A, que até aquela data ainda não entregara
o imposto profissional deduzido às remunerações pagas referente a
todo o ano de 1987 do montante de 716 679$ (art.26 do Cód. do
Imp.Prof) nem entregara o imposto de transacções liquidado (art.26,
alínea a) e 41, alínea a) do Cód. do Imp. de Trans), referente ano
de 1985 do montante de 3.666.424$; não entregou o IVA referente
aos meses de Junho a de Dezembro de 1986, ano de 1987 e Janeiro
a Abril de 1988, respectivamente, 2405737$ 8.714.289$ e 3406811$
(arts. 26, alínea c), 28 e 40 do CIVA), constituindo tais faltas infracção
punidas respectiva, pelos arts.66 do CIP, 105 do CIT e 95 do CIVA,
com as multas no total de 17.716 679$ ou a soma de 18558084$ (note-se
que não se inclui o imposto de transacções e o IVA porque estes
impostos são cobrados fora do processo de transgressão (art.122 do
CIT e 112 do CIVA).

A arguida fora notificada para pagar em 26.9.88 e para contestar
em 17.12.90, não tendo pago nem contestado.

O Mo. Juiz recorrido, nos termos do art.27, no1, alínea d), do
DL.433/82, de 27-10, aplicável por força do art.4, no2, do RJIFNA
e no seguimento da jurisprudência deste STA - acs. de 13-5-91, recurso
no13146, nos AD,359, p.1271; e de 19-6-91 - recurso no13160 - no
Ap.DR, de 30.9.93, p.746, julgou extinto, por prescrição o procedi-
mento judicial (art.120, no3, do Cód.Pen. ex vi do DL.433/82).

A Fazenda Pública não ataca esta decisão, apenas recorre por o
Mo.Juiz não ter apreciado se o imposto profissional liquidado no pro-
cesso de transgressão era ou não devido.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso merece provimento de acordo com jurisprudência deste STA.

2. Do que acaba de relatar-se, resulta que a questão a resolver,
neste recurso, consiste em apreciar se o imposto profissional 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 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 - em 1.07.91 - é que todos os
impostos passaram a ser, sempre liquidados fora do processo de con-
tra-ordenação 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 noticia é de 22.6.88 e foi
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autuado em 27.7.88, o imposto profissional - o imposto em causa
era cobrado, nos termos do art.74, § 2, do CIP, no processo de trans-
gressão foi, por isso, que foi liquidado no processo - arts.104, alínea
a), 117, 122 § único, 130 e 140 do CPCI e 74, § 2, do CIP.

Acontece 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 são ainda processados, 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 aplicada
no processo de transgressão.

O procedimento judicial para a aplicação da multa está prescrita
(arts.27, no1, alínea a), do DL.433/82, de 27-10- e 120, no3, do Cód.Pe-
nal) como foi decidido).

Nesta parte, a Fazenda Pública não levanta qualquer questão.
A sua discordância constante do recurso é quanto ao imposto pro-

fissional liquidado no processo de transgressão, por entender que
deve ser cobrado no processo de transgressão (art.74, § 2, do CIP)
e que é o Mo.Juiz a quo que tem de apreciar se o imposto em causa
é ou não devido.

No caso sub judice, o Mo.Juiz recorrido não se pronunciou sobre
o imposto liquidado. Limitou-se a julgar extinto por prescrição o pro-
cedimento judicial para a aplicação de multa (art.27, no1, alínea a),
do DL.433/82 e 120, no3, do CP.). Não apreciou se o imposto pro-
fissional liquidado era no não devido.

4. Em seguimento do exposto, tem de concluir-se que o recurso
merece provimento.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a decisão recorrida no que respeita à parte
relativa ao imposto profissional liquidado, baixando os autos ao tri-
bunal tributário de 1a instância de Lisboa, para o processo de trans-
gressão prosseguir seus legais termos.

Não são devidas custas (art.3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 17 de Maio de 1995. - Francisco Rodrigues Pardal (relator) -
Ernâni Marques da Silva Figueiredo - Manuel Fernando dos Santos
Serra - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio 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 dum 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.
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II — Se no âmbito daquele recurso se discute ou põe em causa
a matéria de facto fixada na sentença recorrida, o recurso
versa também sobre questão de facto.

III — Em tal caso é competente para o conhecimento do recurso
o Tribunal Tributário de 2a instância, nos termos do
art. 41o alín. a) do ETAF.

Recurso no 19 045. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Américo Santa Cardoso Ferreira e mulher; Relato: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. exequente nos autos de execução
fiscal no 302/84 instaurada contra Américo Santa Cardoso Ferreira
e mulher, na Repartição de Finanças de Soure, inconformada com
a sentença de verificação e graduação de créditos proferida pelo M.mo
Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa (2o Juízo/2a Sec-
ção), veio interpor o presente recurso “per saltum” para este Tribunal
em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

“1a — A sentença recorrida não discriminou, na graduação, os cré-
ditos que fruem de garantia real com a devida correspondência dos
prédios a que cada um deles diz respeito juntando, todos os créditos
hipotecários a fruirem de todos os imóveis mesmo sem possuírem
garantia real;

2a — Concretamente ao graduar os créditos dos Bancos Crédito
Predial Português e Pinto e Sotto Mayor em 2o e 3o lugar sobre
todos os (seis) imóveis penhorados e vendidos quando afinal estes
apenas têm hipoteca sobre o prédio descrito na CRP de Soure sob
o no 30083, 131 livro B-78, actual 00001/031284. Só em relação a
este prédio, efectivamente, deveriam tais credores hipotecários ficar
naqueles 2o e 3o lugares e a ora recorrente então em 4o lugar, já
que quanto aos demais (cinco prédios) não possuem qualquer garantia
real;

3a — A ora recorrente só em relação ao prédio no 30084, a fl. 132,
do livro B-78, actual no 00005/261284, possui duas hipotecas fruindo,
por isso, de garantia real, em relação ao qual e aos demais (cinco)
imóveis, com excepção do identificado na conclusão que antecede
(2a), deverá ficar graduada em 2o lugar quer por via das referidas
hipotecas quer pela penhora;

4a — O Tribunal “a quo” ao decidir, como decidiu, violou o disposto
no art. 686o do Código Civil.

Termos em que se deve ser revogada, nesta parte, a sentença re-
corrida e, em consequência, graduarem-se os créditos no lugar que
legalmente lhes competir...”.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste STA emitiu o se-

guinte douto parecer:
“Nas conclusões das suas alegações a recorrente Caixa Geral de

Depósitos afirma factos — que a seu favor estão constituídas duas
hipotecas sobre o prédio no 30084 e que sobre ele não está constituída
nenhuma hipoteca a favor dos reclamados Crédito Predial Português
e Banco Pinto e Sotto Mayor — que afrontam aqueles que o M.mo
Juiz estabeleceu para graduar como graduou.

Significa o exposto que o recurso não versa apenas matéria de
direito, circunstância que obsta a que este Supremo Tribunal dela
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possa conhecer por ser, para tanto, competente o Tribunal Tributário
de 2a instância (cfr. os arts. 21o, no 4, 32o no 1 alín. b) e 41o no 1
alín. a) do ETAF).

Termos em que sou de parecer que se declare o STA incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso”.

Ouvidas as partes sobre a questão da incompetência deste Tribunal
nada disseram.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O M.mo Juiz depois de relatar na sentença recorrida os vários

credores reclamantes e exequente, os respctivos créditos e os fun-
damentos por eles aduzidos, em sede factual deu como provado o
seguinte:

- O crédito exequendo frui dos privilégios da hipoteca constituída
em seu favor e registada em 20/7/79 nos termos do art. 686o e 693o

ambos do Código Civil, da penhora efectuada em 12/6/84 e registada
em 15/6/94, nos termos do art. 22o no 1 daquele Código e do penhor
nos termos do art. 666o ainda do Código Civil.

- O crédito reclamado por Somadeira — Sociedade Transformadora
de Madeiras baseia-se no documento junto de fl. 3 a 5.

- O crédito reclamado pela Somadeira não frui de qualquer garantia
real (hipoteca ou penhora registadas ou direito de retenção) que lhe
permita ser pago pelo produto dos bens vendidos na presente
execução.

Posto isto, passou a graduar os créditos fazendo-o pela seguinte
forma:

“a) Quando aos bens imóveis:
- crédito único: — o exequendo
b) Quando aos bens imóveis:
1o — Crédito da Fazenda Nacional relativos a Contribuição Predial

e respectivos juros de mora;
2o — Crédito reclamado pelo Crédito Predial Português relativa-

mente aos bens objectos da hipoteca constituída em seu favor e res-
pectivos juros de mora tendo em conta o art. 693o do Código Civil;

3o — Crédito reclamado pelo Banco Pinto e Sotto Mayor com o
mesmo enquadramento do anteriormente graduado;

4o — Crédito exequendo.”
Flui do exposto que a recorrente Caixa Geral de Depósitos, na

qualidade de exequente, viu graduado o seu crédito em 4o lugar o
que por ela é contestado como decorre das alegações e conclusões
acima transcritas.

Partindo da análise da matéria conclusiva, suscita o Ex.mo Ma-
gistrado do Ministério Público a questão da incompetência deste Tri-
bunal com o fundamento de que o recurso não versa exclusivamente
matéria de direito.

Como é sabido e decorre do art. 3o da LPTA e art. 660o no 1
do CPC “ex vi” do art. 2o do CPT, tal questão logra prioridade por
a competência dos Tribunais ser questão de ordem pública e o seu
conhecimento preceder o de outra matéria.

Trata-se de incompetência absoluta em razão da hierarquia que
é do conhecimento oficioso e que pode ser arguida pelos interessados
ou suscitada pelo Ministério Público e pelo Representante da Fazenda
Pública até ao trânsito em julgado da decisão final (art. 45o do CPT).

Impõe-se, assim, a nulidade da matéria vertida nas conclusões que
delimitam objectivamente o recurso, como é entendimento jurispru-
dencial pacífico apoiado no disposto nos arts. 684o no 3 e 690o no 3
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do CPC, com vista a determinar se a recorrente discute ou põe em
causa matéria de facto fixada pelo Tribunal recorrido, caso em que
é competente o Tribunal Tributário de 2a instância ou se, pelo con-
trário, o objecto de recurso se reconduz a matéria exclusivamente
de direito, situação em que a Secção de Contencioso Tributário do
STA será competente.

Tudo nos termos das disposições dos arts. 41o no 1 alín. a) e 32o

no 1 alín. b) do ETAF, respectivamente, aliás, em consonância com
o disposto no art. 167o do Código de Processo Tributário.

Vejamos.
Sustenta a recorrente que a sentença não discriminou, na graduação,

os créditos hipotecários a fruirem de todos os imóveis mesmo sem
possuírem garantia real.

Ora, discriminar os créditos que fruem de garantia real daqueles
que não gozam de tal garantia, com a devida correspondência dos
prédios a que cada um diz respeito, é tarefa que demanda a indagação
e apuramento de factos, em suma, de julgamento de facto.

Por outro lado, discriminar os créditos hipotecários, de acordo com
os respectivos credores reclamantes e exequente e dos correspondentes
prédios em causa, não é operação de mera interpretação e aplicação
das normas jurídicas, reconduzindo-se também uma decisão de facto.

Igualmente a asserção da recorrente no sentido de que só em relação
ao prédio no 30084 a fls. 132 do Livro B-78, actual no 00005/261284
possui duas hipotecas quando na sentença se afirmou a existência
de apenas uma hipoteca é matéria que põe em causa e contraria
a factualidade da sentença recorrida.

A factualidade inscrita na sentença é ainda questionada pela re-
corrente na parte em que nega que os demais credores possuam qual-
quer garantia real relativamente aos restantes cinco prédios que não
aquele em relação ao qual a recorrente aceita a graduação operada
na sentença.

Tudo isto são questões de facto a reclamarem o adequado jul-
gamento pelo tribunal competente e que só pode ser, no caso vertente,
o Tribunal Tributário de 2a instância que conhece de matéria de
facto e de direito face ao disposto no art. 39o do ETAF.

Ora, nos termos do no 4 do art. 21o do ETAF, este STA apenas
conhece de direito, em casos como o dos autos, em processos ini-
cialmente julgados pelos Tribunais Tributários de 1a instância.

E porque a definição do Tribunal competente é prévia em relação
a todas as demais questões, há-de concluir-se pela prevalência do
conhecimento da incompetência deste Supremo Tribunal.

Procede, assim, a suscitada questão de incompetência deste Tri-
bunal.

Face ao exposto e tendo presente, os citados normativos dos arts. 21o

no 4, 32o no 1 alín. b) e 41o no 1 ali. a) do ETAF aprovado pelo
Dec.lei 129/84, de 27/4, em correspondência com o estabelecido no
art. 167o do CPT, acorda-se em declarar incompetente em razão da
hierarquia o Supremo Tribunal Administrativo, cabendo tal compe-
tência para do recurso conhecer ao Tribunal Tributário de 2a instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15 000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Avaliação Fiscal. Meios graciosos. Impugnação judicial da
deliberação das comissões de avaliação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Meios graciosos são aqueles meios de reacção que os
contribuintes - e em certos casos a Administração fiscal
- desenvolvem para solucionar certa questão suscitada
relativamente a qualquer acto ou para determinar qual-
quer valor que é posto em causa.

2 — No processo de avaliação há apenas dois meios graciosos
- primeira e segunda avaliação.

3 — Só há impugnação judicial da deliberação da Comissão
na segunda avaliação.

Recurso no 19.049, em que foram Recorrente Maria dos Prazeres
da Costa Marques da Silva Simões Dias e Recorrido Fazenda Pú-
blica e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

Maria dos Prazeres da Costa Marques da Silva Simões Dias, c.f.
154 441 457, residente na R. dos Lagares dÉl Rei, Lote 3, 6o Esq.,
Lisboa, veio impugnar a 2a avaliação efectuada à fracção autónoma,
designada pela letra I, do prédio sito à Rua Lagares dÉl Rei, Lote
3, 6o Esq, nos termos e com os fundamentos seguintes.

A 1a avaliação atribuiu a mencionada fracção o valor de 51 589
093$, de valor patrimonial, valor que foi confirmado pela 2a avaliação.

A aquisição da fracção foi efectuada através de um empréstimo
de 15000000$ tendo sido paga a sisa de 1500000$.

Na avaliação não foi tomada em conta o disposto no arto 144 do
Cód. da Cont. Pred.

A avaliação deve ser anulada sendo fixado o valor de 16 200 000$.
O Director distrital de Finanças de Lisboa (arto 130 do CPT) man-

teve o acto tributário.
O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa - 2o

Juízo - conheceu logo do pedido - sem que tenha cumprido o disposto
nos artos 131, no 1, I e infine, e 132, I, do CPT - julgando a impugnação
improcedente por a impugnante não ter esgotado todos os meios
graciosos como lhe impunha o arto 155, no 6, do CPT - excepção
da inidoneidade do meio processual .

A impugnante, não se conformando com tal decisão, interpôs re-
curso para este Supremo Tribunal, formulando as conclusões se-
guintes:

a) A douta sentença sob recurso fez errada apreciação do regime
legal aplicável às avaliações de prédios nos termos do Cód. da
Cont.Pred. e do Imposto sobre a Ind. Agrícola, violando nomeada-
mente o arto 155, no 6, do CPT;

b) A segunda avaliação efectuada nos termos do arto 279 do
CCPIIA) constitui o último dos meios processuais previstos no pro-
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cesso de avaliações, esgotando-os no sentido e para os efeitos previstos
no no 6 do arto 115 do CPT;

c) Não há outros meios graciosos (reclamações, recursos hierár-
quicos ou outros) aplicáveis no processo de avaliação para além da
segunda avaliação;

d) Da segunda avaliação cabe directamente impugnação judicial
nos termos dos artos 118, no 2, alínea b), 155 do CPT;

e) Não se verifica, no caso sub judice, a excepção de inidoneidade
do meio processual que motivou o sentido da sentença.

Termos em que, sendo ilegal a sentença por violação nomeadamente
do arto 155, no 6, do CPT deve o presente recurso ser julgado
procedente.

Não houve contra-alegação por parte do representante da Fazenda
Pública (não se cumprindo o arto 171, no 2, do CPT).

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso merece provimento por o Mo

Juiz a quo, apelando para o arto 155, no 6, do CPT, considerar que,
no caso, a Recorrente (R), antes de impugnar, não esgotara os meios
graciosos previstos no processo de avaliação, mas, por um lado não
especificou os meios graciosos que não foram usados e, por outro,
resulta do probatório da sentença recorrida que a R usou de todos
os meios graciosos necessários: as 1a e 2a avaliações referidas nos
artos 278 e 279 do CCP pelo que a sentença recorrida deve ser revogada
e substituída por outra que conheça de mérito.

Colhidos os vistos legais, urge decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) A impugnante adquiriu a fracção autónoma individualizada pela

letra I a que corresponde o 6o andar esquerdo do prédio urbano
em propriedade horizontal sito na Rua dos Lagares dÉl Rei, Lote 3.

b) Em 1a avaliação, foi à identificada fracção atribuído o valor
patrimonial de 31.589.093$ (fls 9 a 11).

c) Notificada daquele valor a ora impugnante apresentou um pedido
de 2a avaliação de bens por não se conformar com o valor atribuído
na 1a, mas os senhores peritos então nomeados para efectuarem a
2a avaliação mantiveram o valor patrimonial inicialmente fixado, como
se vê do respectivo termo constante de fls 12.

2. Mostram os autos que a questão a decidir, neste recurso, consiste
em apreciar se a impugnante esgotara os meios graciosos previstos
no processo de avaliação (arto 155, no 6, do CPT).

A sentença recorrida decidiu que ” e em face do que se deixou
provado, resulta que ao tempo da dedução da presente impugnação
não tinha a R esgotado nem contrariado pela via graciosa a defesa
do seu direito como lhe impunha o no 6 do arto 155 do CPT...”.

Por seu lado quer a impugnante quer o distinto magistrado do
Ministério Público defendem que foram usados todos os meios gra-
ciosos necessários: a 1a, e a 2a avaliação referidas nos artos 278 e
279 do CCP.

O problema resume-se na interpretação do arto 155, no 6, do CPT
que dispõe:

”A impugnação referida neste artigo não tem efeito suspensivo
e só poderá ter lugar depois de esgotados os meios graciosos previstos
no processo de avaliações”.

É preciso analisar o que são os meios graciosos previstos no processo
de avaliação.
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Sabemos que os meios graciosos são aqueles meios de reacção
que os contribuintes - e em certos casos a Administração Fiscal de-
senvolvem para solucionar certa questão suscitada relativamente a
qualquer acto ou para determinar qualquer valor que é posto em
causa.

Os Códigos - CPT, CIRS, CIRC e CA; Código da Sisa e ainda
o Cód. da Cont. Predial (v. arto 9 do DL 442-C/88, de 30.12) - referem
os seguintes meios graciosos : Comissão distrital de revisão de ren-
dimentos; recurso hierárquico, revisão oficiosa, reclamação graciosa
e Comissões de avaliação.

No caso do acto de fixação dos valores patrimoniais, há uma pri-
meira avaliação e depois uma segunda avaliação (artos 278/279 Cód.
da Cont. Pred.; 93/99 do Cód. da Sisa).

Portanto, os meios graciosos, no âmbito das avaliações, são a pri-
meira e a segunda avaliação.

O que o arto 155, no 6, do CPT exige é que para haver impugnação
judicial tende de efectuar-se não só a primeira avaliação como ainda
a segunda.

É que no domínio do Cod. da Sisa (artos 97, § único, do Cod.
da Sisa e 284, § único do Cod. da Cont. Pred.) e do Código da
Contribuição Predial podia impugnar-se tanto a primeira como a se-
gunda avaliação.

O no 6 do art 155 acima transcrito determina que a via da im-
pugnação judicial só fica aberta com a realização da 2a avaliação.
Para que haja impugnação judicial o contribuinte tem que requerer
não só a 1a avaliação como também a 2a. No processo de avaliação,
presentemente, não há outros meios graciosos.

Por outro lado, não é admissível recurso hierárquico das delibe-
rações das Comissões de avaliação pela razão simples de não estarem
inseridas na cadeia hierárquica da Administração fiscal.

Também não é aplicável a reclamação graciosa por não estar em
causa nenhum acto tributário (arto 95 do CPT).

O mesmo sucede com a revisão oficiosa (arto 93 do CPT) uma
vez que não se verifica o seu condicionalismo (arto 94 do CPT).

De tudo isto resulta que a recorrente esgotou todos os meios gra-
ciosos previstos no processo de avaliação - 1a e segunda avaliação.
E a sentença recorrida não invocou quais os meios graciosos que
a R não tinha utilizado.

3. Em seguimento do exposto, a sentença recorrida não pode man-
ter-se por não ter interpretado e aplicada a lei, a fim do processo
seguir os seus legais termos, nomeadamente conhecendo-se de mérito
processo, salvo se houver qualquer outro obstáculo legal que não
o referido (arto 155, no 1).

Nestes termos, acordam em dar provimento ao recurso e, em con-
sequência, revogar a decisão recorrida, voltando o processo ao Tri-
bunal Tributário de 1a instância para prosseguir seus legais termos,
a fim de se conhecer do mérito da causa.

Não são devidas custas.

Lisboa, 17 de Maio 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 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Acto de liquidação de emolumentos do
registo comercial - receita tributária estadual. Competência
dos tribunais tributários de 1a instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Tratando-se, no caso, de “emolumentos do registo co-
mercial”, devidos pela utilização obrigatória de bens se-
mipúblicos solicitada por particular, estamos perante uma
“taxa”, quantia coactivamente paga ao Estado por uma
contraprestação deste.

2 — E daí que, configurada essa “receita tributária estadual”,
sejam os tribunais tributários de 1a instância os com-
petentes para conhecer da impugnação judicial do acto
de liquidação de tal receita (arto 62o, no 1, al. a), do
ETAF).

Recurso n.o 19 053. Recorrente: SONAE INVESTIMENTOS - So-
ciedade Gestora de Participações, SA; Recorrida: Fazenda Pública;
Relator: Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

“Sonae Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais,
S.A.”, dirigiu, ao Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, uma
petição de impugnação judicial contra “a liquidação de emolumentos
do registo comercial no montante de 60.006.000$00”, que lhe fora
efectuada pela Conservatória do Registo Comercial do Porto, ale-
gando, como fundamento, o “vício de inconstitucionalidade e/ou de
contrariedade ao direito comunitário”, cujas normas especificou, e
solicitando, como pedido, a anulação de tal liquidação, com a res-
tituição daquela importância, “acrescida dos juros de lei desde 30
de Março de 1994 até integral embolso”.

Por despacho de 11 de Novembro de 1994, o Meritíssimo Juiz
declarou o tribunal incompetente em razão da matéria, pelo que in-
deferiu liminarmente a petição inicial.

A impugnante não se conformou com o decidido e daí o presente
recurso - interposto directamente para esta Secção, por, no dizer da
recorrente, “a matéria ser exclusivamente de direito” -, em cuja ale-
gação estão patentes as conclusões que, por exageradamente extensas,
aqui não serão integralmente reproduzidas, ficando, delas, apenas
transcrito o seguinte:

“1a - Sendo tributo “a prestação patrimonial estabelecida pela lei
a favor de uma entidade que tem a seu cargo o exercício de funções
públicas, com o fim imediato de obter meios destinados ao seu fi-
nanciamento”, não pode questionar-se a natureza tributária das re-
ceitas designadas por emolumentos, cuja qualificação como taxas é,
aliás, objecto de um vasto consenso na jurisprudência e doutrina . . . ;

11a - É assim apodíctico que, hoje em dia, os emolumentos são
“receitas tributárias” e os actos da respectiva liquidação “actos tri-
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butários” para efeitos, respectivamente, do arto 62o, no 1, al. a), do
ETAF, e dos artos 18o e 118o do CPT;

12a - Daí, por conseguinte, que sejam os tribunais tributários de
1a instância os competentes para conhecer dos recursos dos actos
de liquidação dos emolumentos e daí, igualmente, que esses actos
se tenham de haver como definitivos, enquanto praticados por au-
toridade competente em razão da matéria, e, por conseguinte, passíveis
de uma imediata impugnação contenciosa;

17a - O despacho recorrido, julgando o tribunal incompetente em
razão da matéria e impróprio o processo, violou, por errada inter-
pretação e aplicação, o disposto no arto 62o, no 1, al. a), do ETAF,
nos artos 18o, 118o, no 1, al. a), e 123o, no 1, al. e), do CPT, nos
próprios artos 69o do Dec.-Lei no 519-F2/79, 138o e 139o do
Dec.-Regulamentar no 55/80, e 104o e 110o do Código do Registo
Comercial, bem como, finalmente, nos artos 214o, no 3, e 268o, no 4,
da Constituição da República . . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que «o recurso merece provimento, pelas
razões aduzidas pela Recorrente nas suas alegações”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
A questão que importa solucionar é a de saber se os tribunais

tributários de 1a instância são ou não competentes para conhecer
dos recursos de actos de liquidação de “emolumentos do registo co-
mercial”, com os quais se identifica o acto objecto da impugnação
judicial em causa.

No entendimento de que “a quantia paga é-o como contrapartida
de um serviço individualizável prestado por um ente público”, onde
“o custo do serviço solicitado é calculado com base no valor do acto
cuja inscrição se requer, associado ao próprio valor económico do
mesmo”, e de que os ditos emolumentos “têm a sua origem no pa-
gamento de um serviço a um profissional, o conservador”, e, “deste
modo, eles mais não são do que o pagamento de um serviço, e não
propriamente uma taxa . . .”, o Meretíssimo Juiz decidiu que, não
revestindo aqueles “a natureza de receita tributária”, o tribunal tri-
butário de 1a instância é incompetente, em razão da matéria, para
conhecer da deduzida impugnação, assim indeferindo liminarmente
a petição apresentada.

Pelo contrário, sustentando que os emolumentos são “receitas tri-
butárias” e os actos da respectiva liquidação “actos tributários”, a
Recorrente concluiu pela competência dos tribunais tributários de
1a instância para o conhecimento dos recursos de tais actos.

Enunciada a questão e expostos os pontos de vista integradores
da patenteada divergência, há que tomar posição em ordem à re-
solução do suscitado problema.

Pertinentemente, o arto 62o, no 1, alínea a), do ETAF (Decreto-Lei
no 129/84, de 27 de Abril), dispõe:

“Compete aos tribunais tributários de 1a instância conhecer dos
recursos de actos de liquidação de receitas tributárias estaduais, re-
gionais, locais e parafiscais.”

Perante isto, impõe-se-nos averiguar da natureza da prestação pe-
cuniária, cuja liquidação foi judicialmente impugnada nos presentes
autos, já que o resultado de tal averiguação terá influência decisiva
na determinação da questionada competência.
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Que a referenciada prestação - conta de “emolumentos do registo
comercial” - constitui uma receita estadual, está fora de qualquer dú-
vida, pois foi cobrada pela Conservatória do Registo Comercial do
Porto, organismo dependente da administração central do Estado,
no exercício das suas funções públicas.

E terá natureza “tributária”?
É o que iremos ver.
Na perspectiva que ora nos interessa - a jurídica - e com a sim-

plicidade dos conceitos básicos, é costume distinguir, nas receitas es-
taduais, entre as de direito público, obtidas mercê do poder de império
do Estado, por isso, receitas coactivas, e as de direito privado, ar-
recadadas mediante processos ao alcance de qualquer particular, por-
tanto, receitas voluntárias, incluindo-se, naquelas, as taxas e os im-
postos, e, nestas, os empréstimos e as receitas voluntárias, incluindo-se,
naquelas, as taxas e os impostos, e, nestas, os empréstimos e as receitas
patrimoniais (cfr. Prof. Teixeira Ribeiro, “Noção Jurídica de Taxa”,
in “Revista de Legislação e de Jurisprudência”, Ano 117o, no 3727,
pags. 289 e segs.).

Acerca da distinção conceitual entre imposto e taxa, o entendimento
que vem sendo adoptado, quer pela doutrina, quer pela jurisprudência,
é o de que, pese embora o traço comum - prestação, em regra pe-
cuniária, coactiva e sem o carácter de sanção, visando a satisfação
das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas -,
o imposto assume natureza unilateral, na medida em que a respectiva
prestação não é sinalagmática, ao passo que a taxa reveste carácter
bilateral, pois, aqui, existe um nexo sinalagmático entre o pagamento
do tributo pelo obrigado e a contraprestação por banda do ente pú-
blico, especialmente dirigida àquele, traduzida num serviço público,
ou na utilização do domínio público, ou a remoção de um limite
à actividade dos particulares (v. Cardoso da Costa, “Curso de Direito
Discal”, pags. 4 e segs.; Alberto Xavier, “Manual de Direito Fiscal”,
I Vol., pags. 42 e segs.; Nuno Sá Gomes, “Curso de Direito Fiscal”,
pags. 92 e segs.; e, por todos, Ac. STA, de 24/02/88, AD 326, pags. 187
e segs.).

Por outro lado, na dicotomia “taxa” e “preço”, se há Autores que
negam às taxas a categoria de preços, separando aquelas destas (v.g.,
Alberto Xavier, ob. cit., pag. 53), outros, porém, contestam essa se-
paração, chegando, até, a definir a taxa “ou como a quantia coa-
ctivamente paga pela utilização individualizada de bens semipúblicos,
ou como o preço autoritariamente fixado de tal utilização” (Teixeira
Ribeiro, loc. cit.).

Na espécie vertente, o Mmo Juiz, após considerar que “no caso . . .
o custo do serviço solicitado é calculado com base no valor do ac-
to . . .”, que os emolumentos “mais não são do que o pagamento
de um serviço, e não propriamente uma taxa”, e ainda que “poder-se-á
discutir da bondade ou da justiça do referido preço, mas não deixa,
por isso, aquele de estar relacionado com o serviço prestado, pois
ele será tanto mais caro quanto maior for o valor do acto cuja inscrição
se solicitou”, concluiu que “assim sendo . . . não reveste aquele a
natureza de receita tributária”.

Outro deverá ser, porém, o caminho a percorrer e diferente deverá
ser também o desfecho.

É que, se normalmente as taxas são inferiores ao custo dos bens
cuja utilização acarreta a obrigação de as pagar, pode haver - e há - ta-
xas iguais ou superiores a esse custo.
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Mas a figura da taxa mantém-se em todos esses casos, indepen-
dentemente do montante do “preço” e da forma legal de o determinar,
pois ela permanece com a sua natureza coactiva e com o seu carácter
bilateral.

Por conseguinte, os emolumentos em discussão - devidos pela uti-
lização obrigatória de bens semipúblicos solicitada por particular, mais
concretamente, pela “inscrição no registo comercial de diversas al-
terações aos estatutos” da impugnante-recorrente - configuram segu-
ramente uma taxa, quantia coactivamente paga ao Estado pela apon-
tada contraprestação deste.

Trata-se, portanto, e em suma, de “receita tributária estadual”,
nos termos e para os efeitos do disposto no citado arto 62o, no 1,
alínea a), do ETAF.

O que equivale a concluir pela competência do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto para conhecer do recurso-impugnação do
acto de liquidação de “emolumentos do registo comercial”, tal como
consta da respectiva petição inicial.

Procede, pois, a tese da recorrente, pelo que não poderá manter-se
a decisão em crise.

Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em conceder pro-
vimento ao recurso, revogando-se o despacho recorrido para ser subs-
tituído por outro que não poderá indeferir liminarmente a petição
com o fundamento agora afastado.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Maio 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 17 de Maio de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art.
32 no1 al. b) do ETAF.

Recurso no 19.070, em que é Recorrente Manuel Cardoso Relvas,
Recorrido a Fazenda Pública, em que foi Relator o Exmo Conso

Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Manuel Car-
doso Relvas, da sentença do T.T. de 1a Instância de Lisboa, 3o Juízo,
proferida em 24-X-94, que julgou improcedente a oposição pelo mes-
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mo deduzida à execução fiscal instaurada contra a sociedade Lojirosa,
Lda, e que contra si revertera.

Fundamentou-se a decisão em que, ”a caducidade do direito à
liquidação do imposto não constitui fundamento de oposição à exe-
cução fiscal, nos termos do art. 286o do CPT”, tendo o oponente
exercido a gerência de facto e de direito relativamente ao período
em que foram praticados os factos tributários - 1980 a 1982 -, não
permitindo os autos concluir pela ausência de culpa do mesmo, na
insuficiência do património social para a satisfação dos créditos
exequendos”.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
”I- Ficou provado nos autos, que ... deixou de ser gerente da de-

vedora originária (a Lojirosa, Lda), em momento anterior ao momento
da cobrança dos impostos em causa.

II- Nestes termos, e conforme melhor se entende face ao art. 13o

do CPT, não lhe pode assacar ao recorrente, a responsabilidade sub-
sidiária por essas dívidas de imposto.

III- Por esta razão, violou o Mmo Juiz a quo o citado preceito,
ao ter em conta, para aferimento da responsabilidade do recorrente,
o momento da ocorrência dos factos Tributários (1980 e 1982).

IV- Se, porém, assim não se entender, haverá que reconhecer que
o Mmo Juiz a quo, ilicitamente, não atendeu de forma curial a prova
produzida quanto à eventual culpa do recorrente na diminuição do
património social.

V- Razões pelas quais deve a sentença recorrida ser revogada por
este Venerando Tribunal, declarando-se a inteira procedência da opo-
sição deduzida nos autos”.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer, no sentido da in-
competência deste Tribunal, em razão da hierarquia, por o recurso
não ter, por exclusivo fundamento, matéria de direito, uma vez que,
”nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões, a recorrente
sustenta que não foi apreciada, de forma curial, a pena produzida
quanto à culpa do recorrente na diminuição do património social
- conclusão IV -, culpa que sustenta não poder ser-lhe imputada”
e, ”na douta sentença recorrida não se dá como provada a ausência
de culpa do recorrente”, sendo que ”apreciar se uma conduta é ou
não culposa é geralmente matéria de facto, só o não sendo quando
para tal apreciação seja necessário interpretar qualquer norma legal
ou recorrer à sensibilidade jurídica do julgador”, conforme jurispru-
dência que cita, pelo que, ”no caso dos autos, a questão de saber
se o recorrente actuou ou não sem culpa. é uma pura questão de
facto, já que tal apreciação deve ser feita à face das regras gerais
de experiência, e não à luz da interpretação de qualquer regra de
direito”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Há que apreciar, em primeiro lugar, a questão da competência

do STA, em razão da hierarquia.
Ora, este Tribunal é absolutamente incompetente para o conhe-

cimento do recurso.
Na verdade, um dos pontos fundamentais, para o recorrente, em

que vem gerada a controvérsia, diz respeito à culpa do mesmo na
diminuição do património social - conclusão IV -, pretendendo que
a decisão a quo não apreciou, ”de forma curial”, a prova produzida
nos autos.

É que a sentença refere não permitirem estes ”concluir pela au-
sência de culpa do revertido”, ora recorrente.
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Mas, assim sendo, o recurso não tem por fundamento, exclusi-
vamente, matéria de direito.

Com efeito, a determinação da culpa - em sentido lato - não surge,
no caso, como decorrente da violação de qualquer preceito legal ou
regulamentar, não implicando a formulação de qualquer juízo sobre
ela, em suma, não exige actividade interpretativa de normas ou prin-
cípios jurídicos; antes, como bem refere o MoPo, nos enunciados ter-
mos, ”deve ser feita à face das regras gerais de experiência”.

É, aliás, neste sentido, a numerosa jurisprudência deste Tribunal.
Cfr., por todos, os Acs. de 6 Dez 89 in B.M.J. 392 pag. 493/4,

de 3 Out 90 in Acs. Dout. 353-637, de 5 Jun 91 rec. 12.739, de 25-5-94
rec. 17.985, e do Pleno, de 17-3-92 in Acs. Douts. 387-291.

Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos ju-
risdicionais, interpostos de decisões dos Tribunais Fiscais de 1a Ins-
tância, cinge-se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no
exclusivo fundamento, em matéria de direito, do mesmo recurso art.
32 no1 al. b) do ETAF -, constituindo, assim, excepção à competência
generalizada do T.T. de 2a Instância, ao qual, nos precisos termos
do art. 41 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. 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 pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça de 15.000$00,
e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Isenção. Os TLP, S.A. não estão
isentos de contribuição autárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Inexiste norma que conceda isenção de contribuição au-
tárquica aos TLP, relativamente aos prédios que possui.

II — A isenção de contribuição predial, referida no art.o 2o,
alínea l), do DL 485/88, de 30 Dez., não pode reportar-se
à contribuição autárquica, criada pelo DL 442-C/88, de
30 Nov., sendo inviável qualquer interpretação da lei nesse
sentido.

III — Contribuição predial e contribuição autárquica são rea-
lidades distintas, não equiparáveis entre si.

IV — A isenção de que gozavam os TLP, ao abrigo do art.o
15o, b), do seu Estatuto, tem origem nessa norma, que
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traduz uma medida de política fiscal, então tomada pelo
poder legislativo, e não em qualquer acordo celebrado
com o Estado, pelo que não é aplicável, ”in casu”, o
art.o 5o do DL 442-C/88, já citado.

Recurso n.o 19.386, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Telefones de Lisboa e Porto (TLP), SA 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 do M.o Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, de 16.11.93, na
qual se julgou procedente a impugnação deduzida por ”Telefones
de Lisboa e Porto (TLP), S.A.” contra a liquidação de contribuição
autárquica relativa a 1992, no montante de 38.189$00, daquela decisão
veio recorrer para este STA, assim concluindo a alegação do recurso:

”1. Não existe no Código da Contribuição Autárquica (artigo 9o)
nem no Estatuto dos Benefícios Fiscais (art.o 502) ou em qualquer
outra lei nenhuma norma que confira à impugnante a isenção da
C. Autárquica.

2. Ao não entender assim a douta sentença recorrida decidir com
violação de lei e contrariando a jurisprudência pacífica do STA.

3. É devida pela impugnante a contribuição autárquica relativa ao
ano de 1992.

4. Deve por isso ser revogada a sentença recorrida e julgada a
impugnação improcedente”.

1.1. O Exm.o Magistrado do M.o P.o junto deste STA, emitiu parecer
favorável à tese da recorrente.

1.2. Com dispensa de vistos, vem o processo à conferência para
decisão.

2. Na decisão recorrida deu-se como provado o seguinte:
”1. No ano de 1992, foi liquidada à ora impugnante a contribuição

autárquica de Esc. 38.189$00;
2. A contribuição liquidada reporta-se ao rendimento do prédio

urbano sito em Quinta do Anjo - Palmela inscrito na matriz sob
o artigo 2321 e nele instalada uma central telefónica”.

2.1. Face a esta factualidade e depois de analisar a legislação ati-
nente à situação da impugnante no que concerne à isenção de con-
tribuição autárquica, benefício que esta reivindica, relativamente ao
mencionado prédio, e que, por não considerado, inquinaria de ile-
galidade a liquidação efectuada, entendeu o M.mo Juiz assistir-lhe
razão, porquanto, contrariamente à jurisprudências deste STA na ma-
téria em causa, a norma do art.o 2o, n.o 1, do DL 485/88, de 30
de Dezembro, não poderia deixar de ser interpretada no sentido da
manutenção das isenções de sisa e de contribuição predial a favor
da impugnante, integrando-se a última na norma do art.o 5o do DL
442-C/88, que aprovou o C.C.A..

E por esse fundamento, já que entendeu improceder o relativo
a exclusão do prédio da incidência do tributo, por constituir uma
infra-estrutura integrante da rede básica de telecomunicações e assim,
no entender da impugnante, do domínio público do Estado, julgou
o M.mo Juiz procedente a impugnação e anulou a liquidação em
causa.
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2.2. Perante o decidido e o alegado pela F.a P.a recorrente, a questão
que se coloca no recurso é a de saber se a ora recorrida está, ou
não, isenta, de contribuição autárquica, a qual tem sido objecto de
inúmeras decisões deste STA, firmando-se jurisprudência no sentido
de que os TLP não usufruíam de tal benefício - cfr., entre outros,
os Acs. de 3.7.91, rec. 13412, 5.2.92, rec. 13586, 9.6.92, rec. 14207,
25.11.92, rec. 13587, 9.12.92, rec. 14553, 13.1.93, rec. 14825, 27.1.93,
rec. 14949, 21.4.93, rec. 14951, 3.11.93, rec. 16582, 19.1.94, rec.o 16585,
16.3.94, rec. 17.314, e 28.9.94, rec.o 17921.

Entendimento esse que se baseia, essencialmente, nas seguintes
razões, cuja validade se mantém e aqui se perfilham.

A ora recorrida, nos termos do art.o 15o, b, do seu Estatuto, apro-
vado pelo DL 48007, de 26.10.67, estava genericamente isenta de
quaisquer impostos ou taxas, cobrados pelo Estado, autarquias locais
ou institutos públicos.

De empresa pública que era, foi transformada, pelo DL 147/89,
de 6 de Maio, em pessoa colectiva de direito privado, sociedade anó-
nima de capitais maioritariamente públicos, dando continuidade à
personalidade jurídica daquela empresa e conservando a universa-
lidade dos bens, direitos e obrigações integrantes da sua esfera jurídica
no momento da transformação - art.o 1o e 2o do citado diploma.

Entretanto, dando execução ao art.o 50o da Lei 2/88 de 26 Jan.
(O.E. para 88), o DL 485/88, de 30.Dez, havia revogado diversos
benefícios fiscais, entre eles os conferidos à então empresa pública
TLP, E.P., no citado art.o 15o, b), do seu Estatuto, exceptuando, porém,
as isenções de sisa e de contribuição predial, que se mantinham como
sucedia, aliás, em relação aos CTT - Correios e Telecomunicações
de Portugal - cfr. n.o 1) e 3) do art.o 2o do DL 485/88.

Revogação essa com efeitos, nos termos daquele art.o 2, a partir
de 1.Jan.89.

Precisamente nessa data entraram em vigor os Códigos do IRS,
IRC e da CA - art.o 2o dos DLs. 442-A/88, 442-B/88 e 442-C/88,
todos de 30 Nov.

Empreendendo os dois primeiros diplomas a reforma do sistema
de tributação do rendimento, foram abolidos, a partir da sua entrada
em vigor, os impostos sobre aquele incidentes, nomeadamente a con-
tribuição predial - cfr. art.o 3o dos respectivos diplomas.

Inserida nessa reforma, surge a contribuição autárquica ”... como
um complemento em relação à instituição do imposto sobre o ren-
dimento das pessoas singulares (IRS), constituindo uma fonte de re-
ceita fiscal dos municípios portugueses”, por se ter entendido ”...
por um lado, que a matéria colectável do IRS e do IRC deveria
confinar-se a rendimentos realmente auferidos, levando, no caso dos
rendimentos prediais, a incluir aí apenas os que decorrem de situações
de arrendamento (ou semelhante). A criação da contribuição autár-
quica, recaindo não só sobre os prédios arrendados como também
sobre os prédios não arrendados, vem preencher assim um espaço
que ficaria por tributar.

Procede-se com ela a uma tributação de valores patrimoniais ...”
(cfr. preâmbulo - n.o 1 - do respectivo Código).

Baseada na circunstância de lhe ter sido mantida a isenção de
contribuição predial pelo DL 485/88 , reportada a momento em que
tal tributo foi abolido do sistema fiscal, alegára a impugnante que
a manutenção daquela isenção, para ter conteúdo útil, deveria en-
tender-se como referida à contribuição autárquica, tributo que veio
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substituir a predial e cuja equiparação, com esta, emerge do preâmbulo
do CCA, devendo interpretar-se, nesse sentido, o art.o 2o, n.o 1, da-
quele diploma, tese que foi aceite na decisão recorrida.

Ora, da extensa transcrição que se fez do n.o 1 do preâmbulo do
CCA, desde logo se extrai conclusão totalmente diversa daquela a
que chega a ora recorrida: nem a contribuição autárquica é, pura
e simplesmente um sucedâneo da contribuição predial, nem os dois
tributos aí aparecem, por essa mesma razão, equiparados um ao outro.

A contribuição predial, com a incidência real que lhe era atribuída
nos arts.o 1o a 3o do respectivo Código foi abolida de direito e de
facto, não lhe sendo equiparável o novo tributo, a contribuição au-
tárquica, quer pela diferente natureza deste último - imposto sobre
o património - quer pela diversa incidência real - valor tributável
dos prédios, nos termos do art.o 1o do respectivo Código - como
ainda, finalmente, pelo diferente destino da receita - os municípios
e não o Estado.

Os rendimentos que eram tributados na antiga contribuição predial
foram sujeitos a um novo enfoque e inovador regime de tributação,
através da categoria F (no CIRS - seus arts.o 1o, 1, e 9o), e mediante
as normas de incidência do primeiro capítulo dos Códigos do IRC
e da CA.

E nem o art.o 3o que se refere a isenções temporárias de contribuição
predial, o que não é o caso da ora recorrida, nem o art.o 5o, ambos
do DL 442-C/88, que se reporta a isenções resultantes de acordo
celebrado pelo Estado, situação que, igualmente, se não verifica, uma
vez que a isenção de que beneficiavam os TLP não adviera de qualquer
acordo com o Estado, mas simplesmente do estatuído no art.o 15o,
b), do seu referido Estatuto, medida de política fiscal, então tomada
pelo poder legislativo, nem, finalmente, os arts. 9o, do CCA, e 50o,
do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de Julho, dão qualquer con-
tribuição válida para a prevalência da tese da ora recorrida, também
seguida na decisão sob censura.

Esta não pode, assim, manter-se na ordem jurídica, procedendo
as conclusões da F.a P.a recorrente, dada a inexistência de qualquer
norma que conceda isenção de contribuição autárquica aos TLP, re-
lativamente aos prédios que possui, o que leva, também, a julgar
inverificada a ilegalidade assacada à liquidação pela impugnante.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
sentença recorrida, julgando-se a deduzida impugnação improcedente.

Custas pela recorrida, apenas na 1a Instância.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim da Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Maio de 1995.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Isenção. Os TLP, S.A. não estão
isentos de contribuição autárquica.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Inexiste norma que conceda isenção de contribuição au-
tárquica aos TLP, relativamente aos prédios que possui.

II — A isenção de contribuição predial, referida no art.o 2o,
alínea l), do DL 485/88, de 30 Dez., não pode reportar-se
à contribuição autárquica, criada pelo DL 442-C/88, de
30 Nov., sendo inviável qualquer interpretação de lei nesse
sentido.

III — Contribuição predial e contribuição autárquica são rea-
lidades distintas, não equiparáveis entre si.

IV — A isenção de que gozavam os TLP, ao abrigo do art.o 15o,
b), do seu Estatuto, tem origem nessa norma, que traduz
uma medida de política fiscal, então tomada pelo poder
legislativo, e não em qualquer acordo celebrado com o
Estado, pelo que não é aplicável, “in casu”, o arto 5o

do DL 442-C/88, já citado.

Recurso n.o 19.389, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Telefones de Lisboa e Porto (TLP), SA 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 do M.o Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, de 16.11.93, na
qual se julgou procedente a impugnação deduzida por “Telefones
de Lisboa e Porto /TLP), S.A.” contra a liquidação de contribuição
autárquica relativa a 1991, no montante de 38.189$00, daquela decisão
veio recorrer para este STA, assim concluindo a alegação do recurso:

“1. Não existe no Código da Contribuição Autárquica (artigo 9o)
nem no Estatuto dos Benefícios Fiscais (art.o 502) ou em qualquer
outra lei nenhuma norma que confira à impugnante a isenção da
C. Autárquica.

2. Ao não entender assim a douta sentença recorrida decidir com
violação de lei e contrariando a jurisprudência pacífica do STA.

3. É devida pela impugnante a contribuição autárquica relativa ao
ano de 1991.

4. Deve por isso ser revogado a sentença recorrida e julgada a
impugnação improcedente».

1.1. O Exm.o Magistrado do M.o P.o junto deste STA, emitiu parecer
favorável à tese da recorrente.

1.2. Com dispensa de vistos, vem o processo à conferência para
decisão.

2. Na decisão recorrida deu-se como provado o seguinte:
«1. No ano de 1991, foi liquidada à ora impugnante a contribuição

autárquica de Esc. 38.189$00;
2. A contribuição liquidada reporta-se ao rendimento do prédio

urbano sito em Quinta do Anjo - Palmela inscrito na matriz sob
o artigo 23121 e nele instalada uma central telefónica».

2.1. Face a esta factualidade e depois de analisar a legislação ati-
nente à situação da impugnante no que concerne à isenção de con-
tribuição autárquica, benefício que esta reivindica, relativamente ao
mencionado prédio, e que, por não considerado, inquinaria de ile-
galidade a liquidação efectuada, entendeu o M.mo Juiz assistir-lhe
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razão, porquanto, contrariamente à jurisprudência deste STA na ma-
téria em causa, a norma do art.o 2o, n.o 1, do DL 485/88, de 30
de Dezembro, não poderia deixar de ser interpretada no sentido da
manutenção das isenções de sisa e de contribuição predial a favor
da impugnante, integrando-se a última na norma do art.o 5o do
DL 442-C/88, que aprovou o C.C.A..

E por esse fundamento, já que entendeu improceder o relativo
a exclusão do prédio da incidência do tributo, por constituir uma
infra-estrutura integrante de rede básica de telecomunicações e assim,
no entender da impugnante, do domínio público do Estado, julgou
o M.mo Juiz procedente a impugnação e anulou a liquidação em
causa.

2.2. Perante o decidido e o alegado pela F.a P.a recorrente, a questão
que se coloca no recurso é a de saber se a ora recorrida está, ou
não, isento, de contribuição autárquica, a qual tem sido objecto de
inúmeras decisões deste STA, firmando-se jurisprudência no sentido
de que os TLP não usufruíam de tal benefício - cfr., entre outros,
os Acs. de 3.7.91, rec. 13412, 5.2.92, rec. 13586, 9.6.92, rec. 14207,
25.11.92, rec. 13587, 9.12.92, rec. 14553, 13.1.93, rec. 14825, 27.1.93,
rec. 14949, 21.4.93, rec. 14951, 3.11.93, rec. 16582, 19.1.94, rec.o 16585,
16.3.94, rec. 17.314, e 28.9.94, rec.o 17921.

Entendimento esse que se baseia, essencialmente, nas seguintes
razões, cuja validade se mantém e aqui se perfilham.

A ora recorrida, nos termos do art.o 15o,, b, do seu Estatuto, apro-
vado pelo DL 48007, de 26.10.67, estava genericamente isenta de
quaisquer impostos ou taxas, cobrados pelos Estados, autarquias locais
ou institutos públicos.

De empresa pública que era, foi transformada, pelo DL 147/89,
de 6 de Maio, em pessoa colectiva de direito privado, sociedade anó-
nima de capitais maioritariamente públicos, dando continuidade à
personalidade jurídica daquela empresa e conservando a universa-
lidade dos bens, direitos e obrigações integrantes da sua esfera jurídica
no momento da transformação - art.o 1o e 2o do citado diploma.

Entretanto, dando execução ao art.o 50o da Lei 2/88 de 26 Jan.
(O.E. para 88), o DL 485/88, de 30.Dez, havia revogado diversos
benefícios fiscais, entre eles os conferidos à então empresa pública
TLP, E.P., no citado art.o 15o, b) do seu Estatuto, exceptuando, porém,
as isenções de sisa e de contribuição predial, que se mantinham como
sucedia, aliás, em relação aos CTT - Correios e Telecomunicações
de Portugal - cfr. n.o 1) e 3) do art.o 2o do DL 48/88.

Revogação essa com efeitos, nos termos daquele art.o 2, a partir
de 1.Jan.89.

Precisamente nessa data entraram em vigor os Códigos do IRS,
IRC e da CA - art.o 2o dos DLs. 442-A/88, 442-B/88 e 442-C/88,
todos de 30 Nov.

Empreendendo os dois primeiros diplomas a reforma do sistema
de tributação do rendimento, foram abolidos, a partir da sua entrada
em vigor, os impostos sobre aquele incidentes, nomeadamente a con-
tribuição predial - cfr. art.o 3o dos respectivos diplomas.

Inserida nessa reforma, surge a contribuição autárquica». . . como
um complemento em relação à instituição do imposto sobre o ren-
dimento das pessoas singulares (IRS), constituindo uma fonte de re-
ceita fiscal dos municípios portugueses», por se ter entendido”. . .
por um lado, que a matéria colectável do IRS e do IRC deveria
confinar-se a rendimentos realmente auferidos, levando, o caso dos
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rendimentos prediais, a incluir aí apenas os que decorrem de situações
de arrendamento (ou semelhante). A criação da contribuição autár-
quica, recaindo não só sobre os prédios arrendados como também
sobre os prédios não arrendados, vem preencher assim um espaço
que ficaria por tributar.

Procede-se com ela a uma tributação de valores patrimoniais . . .”
(cfr. preâmbulo - n.o 1 - do respectivo Código).

Baseada na circunstância de lhe ter sido mantida a isenção de
contribuição predial pelo DL 485/88, reportada a momento em que
tal tributo foi abolido do sistema fiscal, alegará a impugnante que
a manutenção daquela isenção, para ter conteúdo útil, deveria en-
tender-se como referida à contribuição autárquica, tributo do CCA,
devendo interpretar-se, nesse sentido, o art.o 2o, n.o 1, daquele di-
ploma, tese que foi aceite na decisão recorrida.

Ora, da extensa transcrição que se fez do n.o 1 do preâmbulo do
CCA, desde logo se extrai conclusão totalmente diversa daquela a
que chega a ora recorrida: nem a contribuição autárquica é, pura
e simplesmente um sucedâneo da contribuição predial, nem os dois
tributos aí aparecem, por essa mesma razão, equiparados um ao outro.

A contribuição predial, com a incidência real que lhe era atribuída
nos arts.o 1o a 3o do respectivo Código foi abolida de direito e de
facto, não lhe sendo equiparável o novo tributo, a contribuição au-
tárquica, quer pela diferente natureza deste último - imposto sobre
o património - quer pela diversa incidência real - valor tributável
dos prédios, nos termos do art.o 1o do respectivo Código - como
ainda, finalmente, pelo diferente destino da receita - os municípios
e não o Estado.

Os rendimentos que eram tributados na antiga contribuição predial
foram sujeitos a um novo enfoque e inovador regime de tributação,
através da categoria F (no CIRS - seus arts.o 1o, 1, e 9o), e mediante
as normas de incidência do primeiro capítulo dos Códigos do IRC
e da CA.

E nem o art.o 3o que se refere a isenções temporárias de contribuição
predial, o que não é o caso da ora recorrida, nem o art.o 5o, ambos
do DL 442-C/88, que se reporta às isenções resultantes de acordo
celebrado pelo Estado, situação que, igualmente, se não verifica, uma
vez que a isenção de que beneficiavam os TLP não adviera de qualquer
acordo com o Estado, mas simplesmente do estatuído no art.o 15o,
b), do seu referido Estatuto, medida de política fiscal, então tomada
pelo poder legislativo, nem, finalmente, os arts. 9o, do CCA, e 50o,
do EBF aprovado pelo DL 215/89, de 1 de Julho, dão qualquer con-
tribuição válida para a prevalência da tese da ora recorrida, também
seguida na decisão sob censura.

Esta não pode, assim, manter-se na ordem jurídica, procedendo
as conclusões da F.a P.a recorrente, dada a inexistência de qualquer
norma que concede a isenção de contribuição autárquica aos TLP,
relativamente aos prédios que possui, o que leva, também, a julgar
inverificada a ilegalidade assacada à liquidação pela impugnante.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
sentença recorrida, julgando-se a deduzida impugnação improcedente.

Custas pela recorrida, apenas na 1a Instância.

Lisboa, 17 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, Mota Salgado.
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Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo de oposição à execução. Recurso de decisão juris-
dicional para o STA. Prazo legal. Vigência do parágrafo
único do art. 87o do regulamento do STA. Arto 259o do
CPCI. Arto 102o da LPTA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao recurso de decisão jurisdicional para o STA, em sede
de processo de execução fiscal e na vigência do CPCI,
é aplicável o disposto no art. 87o parágrafo 3o do art. 259o

do CPCI e do art. 131o da LPTA, por se tratar de um
meio privativo de jurisdição fiscal.

II — Se no prazo legal do recurso (oito dias), o recorrente
não juntou alegações com o requerimento do recurso para
o STA da decisão referida em I, nem declarou intenção
de pretender alegar no Tribunal de recurso, deve o recurso
ser julgado deserto.

III — O art. 102o da LPTA só é aplicável aos recursos de de-
cisões jurisdicionais proferidas em processos de recursos
contenciosos.

Recurso n.o 13 850. Recorrente: Interdata - Centro de Processamento
de Dados, Lda.; Recorrida: Caixa Geral de Depósitos; Relator:
Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Interdata - Centro de Processamento de Dados, Lda., com sede
na Av. Eng. Duarte Pacheco, 21 - 6o A - Lisboa, opôs-se à execução
que lhe moveu a Caixa Geral de Depósitos para cobrança coerciva
de dívida proveniente de um contrato de abertura de crédito visando
financiar acções de formação profissional.

O M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
(9o Juízo), julgando procedente a ”excepção da indoneidade do meio
processual usado”, não recebeu a oposição e condenou a oponente
em custas.

Em 7/2/91 foi a oponente notificada daquela decisão.
Em 1/4/91 na sequência da sua notificação para o pagamento das

custas, a oponente apresentou a reclamação de fls. 30 e segs., pedindo
ao Tribunal ”se declare a existência da sub-rogação ficando o credor
investido no crédito que tem sobre o devedor”, o que veio a ser
indeferido por decisão de 16/5/91.

Inconformada com esta decisão, a oponente veio, através do re-
querimento de fls. 41, de 29/5/91, interpôr ”recurso para o Supremo
Tribunal Administrativo nos termos dos arts. 102o e segs. da Lei de
Processo nos Tribunais Administrativos”.

Por despacho de 11/6/91, o M.mo Juiz julgou deserto o recurso,
por falta de alegações.

Deste despacho vem interposto o presente recurso ”per saltum”
para este STA com as seguintes conclusões:

”1 - A invocação do parágrafo único do art. 87o do Regulamento
do STA para fazer desertar o recurso não procede já que o mesmo
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foi revogado nos termos dos arts. 130o e 131o da Lei de Proces-
so - DL 267/85 (16-7).

2 - Tal tese é reiterada pela revogação operada pelo art. 134o do
Dec. Lei 267/85.

3 - Termos em que, não sendo aplicável, por revogada a disposição
invocada, deve a decisão aí consubstanciada ser substituída por outra
que admita o recurso com produção de alegações no Tribunal de
recurso”.

Admitido o recurso, subiram os autos sem contra-alegação a este
STA onde o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
no sentido de que o recurso não merece provimento uma vez que
a decisão recorrida segue jurisprudência pacífica da Secção (Ac. de
10/1/90-Rec. 11 922 que cita abundante jurisprudência).

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado, com interesse para a decisão,

resulta dos autos:
- A recorrente foi notificada da decisão de fls. 36-37 que indeferiu

a reclamação de fls. 30 e segs. por carta registada de 21/5/91.
- Em 29/5/91 interpôs recurso para este STA através do reque-

rimento de fls. 41.
- Com tal requerimento não juntou alegações nem declarou intenção

de alegar no Tribunal de recurso.
- Por despacho de 11/6/91 foi julgado deserto o recurso.
É desta decisão que vem interposto o recurso.
Fundamentou-se o despacho recorrido na consideração de que a

recorrente deveria ter junto ao requerimento da interposição do re-
curso a respectiva alegação ou nela (requerimento) declarar que pre-
tendia alegar no Tribunal de recurso, nos termos do art. 259o do
CPCI e do seu parágrafo 3o conjugado com o parágrafo único do
art. 87o do Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo.

O recurso foi interposto na vigência do ETAF, da LPTA e do
Código de Processo de Contribuições e Impostos, portanto, antes
da entrada em vigor do Código de Processo Tributário, circunstância
que no caso nem sequer assume relevo por serem idênticos os regimes
destes últimos diplomas sucessivos (art. 259o do CPCI e art. 171o

no 5 do CPT).
Alega a recorrente que o parágrafo único do art. 87o do Regu-

lamento do STA não é aplicável ao caso dos autos porque foi revogado
nos termos dos arts. 130o e 131o da LPTA, entendimento que sai
reiterado pela revogação operada pelo art. 134o deste mesmo diploma.

Vejamos.
Estamos em presença de um recurso de decisão jurisdicional pro-

ferida num processo de oposição à execução que, embora corresponda
aos embargos de executado (art. 812o e segs. do PCP e 175o e segs.
do CPCI, hoje arts. 285o e segs. (cfr. ainda Alfredo J. de Sousa e
Silva Paixão in Código Processo Contribuições e Impostos comentado
e anotado 2a edição pág. 486 e Código de Processo Tributário 2a edição
pág. 563), é um meio privativo de jurisdição fiscal.

O art. 130o da LPTA, aprovada pelo Dec.lei 267/85 de 16/7, epi-
grafado de ”meios comuns à jurisdição administrativa e fiscal” são
aplicáveis as normas estabelecidas no presente diploma para cada
um daqueles meios.

Decorre do no 3 do mesmo artigo que ”o disposto no n.o 1 abrange
os recursos de decisões jurisdicionais proferidas nos respectivos pro-
cessos (. . .).”
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Ora, porque a LPTA não prevê nem trata de processos de oposição
à execução e consequentes recursos de decisão jurisdicional, é de
concluir que a invocação do art. 130o, como norma revogatória do
parágrafo único do art. 87o do RSTA, não faz sentido.

O art. 130.o da LPTA não operou, pois, expressa nem tacitamente,
a revogação do parágrafo único do art. 87o do Reg. do STA.

Também não procede a invocada revogação daquele preceito pelo
art. 131o da LPTA.

Dispõe este normativo que ”aos recursos de decisões proferidas
na jurisdição fiscal não abrangidas pelo art. antecedente é aplicável
o disposto na legislação do respectivo contencioso e nos arts. 13o,
15o, 21o e 23o e na última parte do no 3 do art. anterior e supletivamente
o capítulo IX do presente diploma”.

Daqui se infere que no caso em apreço - recurso de decisão pro-
ferida na jurisdição fiscal - é aplicável o disposto no art. 259o do
CPCI (hoje, art. 171o do CPT) e bem assim o parágrafo único do
art. 87o do Reg. do STA para o qual remete o parágrafo 3o daquele
art. 259o do CPCI.

A interposição do recurso faz-se por meio de requerimento em
que se declare a intenção de recorrer e em que se aleguem os res-
pectivos fundamentos (corpo do art. 259o) sendo logo julgado deserto,
na falta de alegação (parágrafo 2o).

No entanto, de acordo com o parágrafo 3o do mesmo art. 259o

(hoje art. 171o no 5 do CPT) conjugado com o preceituado na lei
respectiva quanto ao recurso para o STA, ou seja, o art. 87o parágrafo
único, permite-se ao recorrente alegar no Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, contanto que tenha declarado intenção de pretender fazê-lo
neste Tribunal.

Ora, porque no prazo legal de recurso (oito dias) não foram apre-
sentadas alegações com o requerimento de interposição de recurso
nem se declarou a intenção de alegar no STA, é de concluir, face
ao disposto nos citados preceitos legais, que o recurso tinha de ser
como o foi, julgado deserto.

É uma conclusão que é corroborada e sai reforçada, como se viu,
pelo já referido art. 131o que manda aplicar, em primeira linha, aos
recursos de decisões de jurisdição fiscal não compreendias no art. 130o,
como é o caso vertente, a legislação do respectivo contencioso e só
supletivamente o capítulo IX do Dec.lei 267/85 - LPTA, onde se insere
o art. 102o que, como manifestamente se evidencia, não é aplicável
aos recursos de decisão jurisdicional fiscal, aplicando-se, assim, apenas
aos recursos interpostos de decisão jurisdicional proferida em processo
de recurso contencioso de actos administrativos relativos a questões
fiscais previstos no art. 32o no 1 alín. a) do ETAF (cfr. art. 118o

no 3 do Código de Processo Tributário).
Daqui resulta que, contrariamente ao que defende a recorrente,

o parágrafo único do art. 87o do RSTA não foi revogado pelos citados
arts. 130o e 131o da LPTA nem tão pouco pelo art. 134o deste diploma.

Para além de a recorrente não ter fundamentado tal afirmação,
dir-se-á que não se verifica qualquer incompatibilidade entre a LPTA
e o parágrafo único do art. 87o que, como se viu, se mantém em
vigor por força do expressamente previsto no art. 131o daquele diploma
o qual remete para a legislação do respectivo contencioso, e este,
por seu turno, para a ”lei respectiva quanto ao recurso para o STA”
(parágrafo 3o do CPCI e no 5 do art. 171o do CPT).

No caso dos autos, inserido nos recursos de decisão proferida nos
meios processuais próprios da jurisdição fiscal é de aplicar o regime



1402

legal do respectivo contencioso (art. 259o do CPCI e o parágrafo
único do art. 87o do RSTA) (cfr. por todos, neste sentido, Acórdãos
do STA de 13/1/91 - Rec. 13 127; de 27/6/90 - Rec. 12 536, in Acórdãos
Doutrinais no 350, pág. 228; de 16/5/90 - Rec. no 12 478; de
20/4/91 - Rec. 10 481 in AD no 356/357 pág. 1023 e de
12/7/91 - Rec. no 13 438 in AP do DR de 30/9/93).

Em suma, o art. 102o da LPTA só é aplicável aos recursos das
decisões jurisdicionais proferidas em processos de recursos con-
tencioso.

Assim, porque o requerimento de interposição do recurso de decisão
jurisdicional em processo de execução fiscal, não foi acompanhado
das respectivas alegações, nem foi declarada a intenção de alegar
no Tribunal de recurso, tem de considerar-se deserto, como bem de-
cidiu o despacho recorrido.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 24 de Maio de 1995 — Abílio Madeira Bordalo — José Je-
sus Costa — Carlos Alberto Horta do Valle — Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Custas. Isenção. Caixa Geral de Depósitos. Código das Custas
Judiciais. Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos. Decretos-leis nos 118/85, de 19 de
Abril, 199/90, de 19 de Junho e 287/93, de 20 de Agosto.
Instituto Público.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nem o arto 5o do DL. no 118/85, de 19 de Abril, nem
o DL. no 199/90, de 19 de Junho (que eliminou a al. d)
do arto 5o do R.C.P.C.I.) revogaram as disposições es-
peciais dos artos 59o, no 1 do DL. no 48.953, de 5.4.69,
e 156o, no 1 do Decreto no 694/70, de 31 de Dezembro,
que concediam a isenção de custas à Caixa Geral de
Depósitos nos processos dos tribunais tributários, cujo
regime consta do R.C.P.C.I., aprovado pelo DL.
no 449/71, de 26 de Outubro.

II — Aquele primeiro diploma apenas alterou o regime das
custas do C.C. Judiciais, de modo a abranger também
as custas dos processos laborais, e revogou, dentro do
seu regime, as isenções de custas constantes de diplomas
que não estivessem contidas no seu arto 3o.

III — A pretensa revogação, sustentada a partir do DL.
no 199/90, era uma revogação tácita e ela não está ex-
pressa em termos inequívocos que impliquem uma con-
clusão qualificada.

IV — Se o legislador a quisesse adoptar, decerto que seguiria
o método da revogação perfilhado pelo DL. no 118/85,
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não sendo razoável que não tivesse, como ali fez, admitido
a possibilidade de vir a conceder novas isenções, no caso
de se partir do princípio de que teria eliminado todas
as isenções concedidas por leis especiais, com a elimi-
nação da al. d) do arto 5o do R.C.P.C.I.

V — A isenção de custas da Caixa Geral de Depósitos apenas
foi revogada pelo arto 9o do Dl. no 287/93, de 20 de
Agosto, diploma este que a converteu em sociedade anó-
nima, de capitais exclusivamente públicos.

VI — Antes de tal diploma, a Caixa Geral de Depósitos era
um instituto público, de carácter de empresa pública, que
estava também abrangida pela isenção contemplada na
al. a) do arto 5o do R.C.P.C.I., relativa aos estabeleci-
mentos do Estado ainda que personalizados.

Recurso no 14 217. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrida:
Fazenda Pública, Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Ro-
drigues.

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

I — A Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, pessoa
colectiva pública no 500960046, com sede em Lisboa, no Largo do
Calhariz, dizendo-se inconformada com o segmento do acórdão, de
90.10.09, do Tribunal Tributário de 2a Instância que, em recurso in-
terposto de que ele não tomou conhecimento com fundamento em
irrecorribilidade do despacho jurisdicional, a condenou nas custas,
embora com a redução prevista no arto 15o do Reg. das Custas dos
Processos das Contribuições e Impostos, dele recorre para esta Secção
de Contencioso Tributário, pedindo a sua revogação.

II — Em fundamento da alteração do julgado invocou, nas suas
alegações, as razões que sintetizou nas seguintes proposições con-
clusivas:

1 — A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público, dotada de autonomia administrativa e financeira, competin-
do-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 Es-

tado e gestora das instituições anexas — Caixa Geral de Aposentações
e Montepio dos Servidores do Estado — explica não só que “a co-
brança coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e
as suas instituições anexas” seja da competência dos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância de Lisboa, nos termos do no 1 do arto 61o

do Decreto-Lei n.o 48.953, de 5.4.69 e do no 1 do arto 159o do Decreto
no 649/70, de 31 de Dezembro, mas

4 — Também explica a isenção de custas de que beneficia, com
base nos preceitos mencionados no no 1 do arto 59o do Decreto-Lei
n.o 48.953., e no no 1 do arto 156o do Regulamento da Caixa, aprovado
pelo Decreto no 649/70, de 31 de Dezembro , tudo nos mesmos termos
do Estado.

5 — A eliminação da alínea d) do no 1 do arto 5o do Regulamento
das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos, feita através
do arto 1o do Decreto-Lei n.o 199/90, de 19 de Junho, que deu nova
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redacção a diversos artigos daquele regulamento, não veio prejudicar
a existência do regime de isenção de custas de que beneficia a Caixa.

6 — Na verdade, no que tange à Caixa Geral de Depósitos, a isenção
de custas já existia muito antes da entrada em vigor do Decreto-Lei
n.o 449/71, de 26 de Outubro, que aprovou o Regulamento das Custas
dos Processos das Contribuições e Impostos, por força das disposições
especiais que constam da 4a conclusão.

7 — Aliás, a alínea d) do no 1 do arto 5o daquele regulamento,
até à sua eliminação pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 199/90,
de 19 de Junho, mais não era que uma norma “inócua” ou “indi-
ferente”, cuja existência se justificava apenas à luz de meras razões
formais de arrumação ou de estruturação do diploma legal, onde
estava inserida.

8 — Com tal alínea, o legislador apenas pretendeu que numa dis-
posição relativa à isenção de custas, ao lado das situações “normais”
de isenção, deveria figurar uma alínea chamando a atenção para a
existência de “isenções especiais”.

9 — O arto 1o do Decreto-Lei n.o 199/70, de 19 de Junho, eliminou
a citada alínea b), mas daí não se pode inferir que o legislador tenha
pretendido, com tal medida, revogar a isenção de custas de que a
Caixa Geral de Depósitos beneficiava, ao abrigo de legislação especial.

10 — Na realidade, no sentido da manutenção da isenção das custas
a favor da Caixa Geral de Depósitos milita o disposto no no 3 do
arto 7o do Código Civil, 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 — pelo legislador, no sentido
da revogação da lei especial.

12 — De qualquer modo — sem conceder — caso por hipótese ti-
vesse sido esse o seu propósito, o legislador teria, com certeza, adop-
tado a “táctica” utilizada para o Código das Custas Judiciais, pelo
Decreto-Lei n.o 118/85, e 19 de Abril, o qual, com base no arto 5o,
se propôs revogar “as disposições legais que estabeleçam isenções
de custas não previstas no Código das Custas Judiciais”.

13 — Finalmente, o Decreto-Lei n.o 199/90, de 19 de Junho, não
só não revogou, expressamente, as disposições que isentam a Caixa
de custas, como não redigiu o arto 5o do Regulamento das Custas
dos Processos das Contribuições e Impostos, em termos de “reservar”
a isenção de custas para as entidades previstas nas suas alíneas a),
b) e c).

III — O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal,
invocando, no seu parecer, a jurisprudência tirada no acórdão de
91.10.16, no proco. no 13.533, opina no sentido do provimento do
recurso.

IV — Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A — A Decisão Recorrida
O acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 90.10.09,

na sequência da rejeição, por irrecorribilidade, do recurso interposto
pela ora recorrente de um despacho judicial, condenou-a em custas,
com a redução prevista no arto 15o do Regulamento das Custas dos
Processos das Contribuições e Impostos.

B — A Questão Decidenda
A única questão proposta ao conhecimento deste tribunal é a de

saber se a recorrente continua a não beneficiar de isenção de custas
nos processos a correr termos nos tribunais de 1a e 2a instâncias.
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C — Fundamentação
O arto 59o, no 1 do Decreto-Lei n.o 48.953, de 5 de Abril de 1969

(Lei Orgânica da Caixa Geral de Depósitos), dispunha que “A Caixa
e as suas instituições anexas... estão isentas de imposto de justiça,
selos e outros encargos”.

Por seu lado e no mesmo sentido, se pronunciava o Regulamento
da Caixa Geral de Depósitos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 694/70,
de 31 de Dezembro, no seu arto 156o, no 1, dizendo: “A Caixa e
as suas instituições anexas são representadas em juízo pelos agentes
do Ministério Público e estão isentas de imposto de justiça, custas,
selos e outros encargos”, em suma, isenta de todos os elementos
que integravam o conceito legal de custas (cfr. os artos 1o, no 2 do
Regul. C.P.C. Impostos antes e depois da redacção dada pelo DL.
no 199/90, de 19/06 e do C.C. Judiciais, antes e depois da redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 387-D/87, de 29/12).

E tanto o arto 3o, no 1, al. e), na redacção original, do C.C. Judiciais,
aprovado pelo DL. no 44.329, de 8 de Maio de 1962, como o arto 5o,
no 1, al. d), na redacção anterior ao DL. no 199/90, do Regulamento
das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos, continham
uma norma indicativa da existência dessa e outras isenções disse-
minadas pelo universo legislativo, expressa pelos termos “São isentos
de custas quaisquer outras entidades a quem a lei especialmente con-
ceda o benefício da isenção”.

Não eram estas normas as fontes legais da isenção de custas. Na
verdade, elas não estatuiam ou dispunham efeitos jurídicos, identi-
ficados com a isenção de custas, na esfera dos destinatários. Tais
normas não passavam de conceitos explicitativo-sistematizadores, de
conceitos abertos à integração de outros, remissivos, de normas em
branco.

A isenção das custas encontrava a sua fonte nos diversos diplomas
que, como os referidos, a previssem.

Sendo assim, e até que os citados preceitos concedentes do benefício
da isenção de custas à Caixa Geral de Depósitos fossem revogados
por qualquer das formas admitidas na lei (cfr. arto 7o, no 2 do C.Civil),
tinha de reconhecer-se essa isenção de custas.

É claro que essa revogação não tem de ser efectuada dentro do
específico regime de custas, bem podendo o legislador, a propósito
de um regime de custas, aproveitar para dispor também em relação
ao outro regime, abolindo, também aqui, o benefício. Todavia, im-
por-se-á, neste caso, que a vontade do legislador seja inequívoca
(arto 7o, no 3 do C. Civil), o que bem se compreende, quer porque
as leis que concedem benefícios são leis especiais, quer porque, estando
subjacentes à estatuição dos diferentes regimes de custas, estabelecidos
para o contencioso dos diversos tribunais, específicos interesses, é
de exigir uma clara afirmação de mudança do pensamento legislativo.

Dentro desta linha de pensamento, não é de aceitar o entendimento
daqueles que perante a nova redacção do arto 3o do C.C. Judiciais,
dada pelo Decreto-Lei n.o 118/85, de 19 de Abril, e o preceito re-
vogatório do arto 5o do mesmo diploma, passaram a defender que
se encontrariam revogadas aquelas disposições, acima referidas, que
concediam o benefício de isenção de custas à Caixa Geral de
Depósitos.

É certo que, da redacção dada ao arto 3o, no 1 do C.C. Judiciais
por aquele Decreto-lei, bem como do referido revogatório, resulta
claro que a isenção de custas foram limitadas apenas às categorias
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de pessoas ou entidades indicadas neste no 1 e a “Quaisquer outras
entidades a que a lei especialmente vier (itálico nosso) a conceder
o benefício da isenção” tendo sido revogadas todas as disposições
legais que estabeleciam isenções de custas não previstas no C.C.
Judiciais.

Todavia, essa revogação, operada pelo Decreto-Lei n.o 118/85, visou
apenas o regime das custas definido pelo C.C. Judiciais, como é ma-
nifesto dos próprios termos verbais da citada disposição revogatória,
ao falar das “disposições legais que estabeleçam isenções de custas
não previstas no Código das Custas Judiciais” e do pensamento le-
gislativo exteriorizado no exórdio do diploma legal.

O regime das custas dos processos das contribuições e impostos
estava definido autonomamente pelo Decreto-lei no 449/71, de 26
de Outubro, nele se prevendo, atenta a especialidade do respectivo
contencioso, normas próprias concedentes de isenções. Impunha-se,
pois, caso o legislador quisesse ter revogado este diferente regime
de custas, que se expressasse em termos inequívocos.

Cabe, aqui, lembrar que, se tal fosse o seu propósito, mas a sua
externação legislativa tivesse sido deficiente ou imperfeita, o legislador
não teria deixado escapar a oportunidade de o esclarecer quando
através do arto 2o do DL. no 485/88, de 30 de Dezembro, revogou,
expressamente, os benefícios fiscais de que a Caixa gozava nos termos
do arto 155º do seu Regulamento (contribuições, impostos, taxas, li-
cenças, etc), preceito este imediatamente anterior àquele que concedia
a isenção de custas (arto 156o).

A nosso ver, os termos são inequívocos, sim, mas no sentido de
o DL. no 118/85 visar apenas o regime das custas do C.C. Judiciais.

Como já se aflorou, alinham, ainda, neste sentido as circunstâncias
históricas em que o legislador do DL. no 118/85 se moveu e o pen-
samento externado no preâmbulo do diploma. Este veio encarar e
resolver legislativamente os diversos problemas que se deparavam
com a integração dos tribunais de trabalho na ordem jurídica e com
a sua colocação administrativa na dependência do Ministério de Jus-
tiça, visando evidentemente sintonizar, na medida do possível, os tra-
tamentos processuais e de custas. Isto mesmo é proclamado no re-
latório preambular do diploma, afirmando-se “Esta providência de
integração exige coerentemente uma aproximação tão completa quan-
to possível das normas do processo laboral às regras do processo
comum e também uma uniformização dos regimes de custas que ape-
nas contemple ou excepcione os casos que reconhecidamente requei-
ram tratamento específico” e “ponderado especialmente o regime
de custas, entendeu-se prosseguir a meta de um só diploma pertinente
e de um único sistema, com reparação da anomalia representada,
relativamente aos processos do foro laboral, pela circunstância de
o Ministério da Justiça ter assumido encargos com a integração muito
consideráveis, sem a contrapartida de uma repartição compensatória
da receita de custas”.

Como se vê, são tudo motivações legislativas estranhas ao regime
das custas dos processos das contribuições e impostos, constante do
referido Regulamento, tendo a ver unicamente com a ordem judiciária
dos tribunais judiciais. Aliás, no mesmo diapasão de confinamento
da alteração ao C.C. Judiciais, está a justificação do novo regime
de isenção das custas adoptado naquele compêndio legislativo, cons-
tante do no 5 do relatório do diploma examinando, onde se lê “Teve-se
em conta a necessidade de sanear a legislação dos numerosos casos
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de isenções de custas criados após o Código das Custas Judiciais,
se não para a todos recusar o benefício, ao menos para possibilitar
a revisão de critérios e a justificação de cada caso”.

Não se argumente com a invocação do elemento sistemático na
interpretação da lei. É que ele não tem aqui sentido. Se o legislador
sentiu a necessidade de definição de regimes diferentes de custas
para os processos dos tribunais judiciais e para os dos tribunais tri-
butários, não é possível sustentar qualquer unidade de sistema, dado
que esta não foi querida.

Do que vai dito resulta, pois, que não tem fundamento a tese que
sustenta que o benefício da isenção de custas de que a Caixa Geral
de Depósitos gozava nos tribunais tributários foi revogado pelo DL.
no 118/85.

Depois dele, ainda o art. 5o, al. d) do R.C.P.C.I. continuou a dispor
nos mesmos termos anteriores que admitiam a isenção de custas às
entidades a quem a lei especialmente a concedesse e a recorrente
achava-se entre elas, face aos preceitos citados que lha concediam.

Mas, perguntar-se-á: não terá a recorrente perdido tal benefício
com a alteração introduzida no art. 5o do R.C.P.C.I. pelo Decreto-Lei
n.o 199/90, de 19 de Junho, do qual foi excluída a referida alínea d),
ou dito de outra forma, não terá este diploma revogado os preceitos
que eram a fonte de isenção de custas de que beneficiava a Caixa
Geral de Depósitos?

A resposta só pode ser negativa e por várias razões.
Em primeiro lugar, porque não residindo a fonte de isenção na

alínea eliminada, não se pode daí retirar qualquer argumento no sen-
tido da revogação dos preceitos que instituiam a isenção. Como já
se referiu, tal alínea não era uma norma preceptiva ou dispositiva.
Dela não resultava a constituição de quaisquer efeitos de direito na
esfera de quaisquer destinatários. Era uma mera norma explicita-
tivo-sistematizadora, que pretendia alertar o aplicador do direito para
a existência de outras isenções de custas, para além das indicadas
nas restantes alíneas, como a aprecianda.

Depois, a sua eliminação pode ser explicitada precisamente por,
tendo ela essa natureza, a sua existência ser dispensável e até acon-
selhável, dentro duma lógica de simplificação positiva.

Esse parece ter sido o propósito do legislador do DL. no 199/90,
pois que ele se limitou a expurgar do arto 5o do R.C.P.C.I., relativo
às isenções, as expressões que dele constavam que eram manifes-
tamente inúteis. Assim, na alínea a) foi eliminada a expressão “com-
preendidos os organismos de coordenação de assistência”, por cla-
ramente inútil, não só porque tais organismos já não existiam, mas
também porque, a existirem, só poderiam ser organismos do Estado.
Por seu lado, na alínea b), eliminou-se as expressões “Províncias Ul-
tramarinas” e relativamente às autarquias locais, cuja isenção se man-
teve, “as suas federações e uniões”, num caso e noutro por já não
existirem.

De resto, a simples eliminação da referida alínea d) nunca poderá
ser invocada, pelas razões aduzidas, como fundamento de uma ine-
quívoca intenção revogatória do legislador do regime de isenção da
Caixa, tal como o exige o arto 7o no 3 do C. Civil, dado que se está
perante lei especial.

Tratando-se de uma revogação tácita, ela teria que estar evidenciada
em uma “conclusão qualificada” que traduzisse a intenção inequívoca
do legislador (cfr. Ferrara, Interpretação e Aplicação das Leis, tradução
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de Manuel de Andrade, 3a ed, pags. 194 e Oliveira Ascenção, in
O Direito, 4a edição, revista Verbo, 1987, pags. 495-497).

Tudo aponta, todavia, para que não tenha havido qualquer intenção
de revogar as disposições que concediam isenções de custas no regime
aplicável aos processos dos tribunais tributários. Se o legislador tivesse
sido movido por esse propósito, na eliminação da referida alínea d),
decerto que não deixaria de tomar uma atitude clara nesse sentido,
como fez no Dl. no 118/85, além de que não seria razoável que não
tivesse, como ali deixou anunciado, admitindo a possibilidade de vir
a conceder novas isenções.

Do que vai dito pode, pois retirar-se a conclusão de que os De-
cretos-leis no s 118/85 e 199/90 não revogam as disposições referidas
que, no Decreto-lei no 48.953 e Decreto no 694/90, concediam a isenção
de custas à Caixa Geral de Depósitos (neste sentido decidiram, entre
outros, os Acs. deste tribunal de 92.12.16, — do Pleno —, 90.11.15
e 91.10.16, in, respectivamente, Recs. 13.486, 12.105 e 13.533). Essa
revogação só foi efectuada pelo arto 9o do Decreto-lei no 287/93,
de 20 de Agosto, que converteu a Caixa Geral de Depósitos em so-
ciedade anónima de capitais exclusivamente públicos, após, previa-
mente, o Decreto-lei no 277/93, de 10 de Agosto, ter autonomizado
da antiga instituição a Caixa Geral de Aposentações e o Montepio
dos Servidores do Estado, organismos estes que mantiveram, porém,
o anterior benefício da isenção de custas, por ter sido, expressamente,
ressalvado no preceito revogatório, além de que sempre se poderia
colhê-lo na al. a) do arto 5o do R.C.P.C.I.. por se tratarem de Or-
ganismos do Estado.

Mas independentemente de, no período anterior ao Decreto-lei
no 287/93, se colher o fundamento da isenção de custas da recorrente
directamente nos preceitos da sua Lei Orgânica e do seu Regulamento,
atrás citados, por não terem sido revogados pelos decretos-leis
no s 118/85 e 199/90, ainda seria possível estribá-lo na al. a) do arto 5o

do R.C.P.C.I.
Na verdade, a Caixa Geral de Depósitos tinha, então, a natureza

de instituto público, embora com o carácter de empresa pública (cfr.
Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, Vol. I, 10a edição,
5a reimpressão, pags. 379). Tal era, na verdade, a natureza que re-
sultava dos seus estatutos e dos fins que prosseguia, de intituto de
crédito do Estado e de administradora da Caixa Geral de Aposen-
tações e do Montepio dos Servidores do Estado. Através dela, o Estado
assegurava uma administração especializada, com vista à satisfação
de determinadas necessidades públicas ou colectivas no domínio da
orientação do crédito e da administração de serviços de previdência
aos seus funcionários (cfr. Acs. do S.T.A., de 90.10.25, in Acs. Dts.,
no 349-42 e 91.10.16, in Recs. 13.533 e Parecer da P.G.R., de 87.03.05,
in B.M.J. no 370-99).

Nesta sua qualidade de instituto público, a Caixa integrava-se na
categoria dos “estabelecimentos, ainda que personalizados” do Estado,
a quem aquela al. a) do Arto 5o do R.C.P.C.I. concedia a isenção.

Termos portanto, de concluir que não se pode manter a condenação
nas custas decretada no acórdão recorrido.

V — Destarte, acordam os juízes deste tribunal em conceder pro-
vimento ao recurso e em revogar o acórdão recorrido, declarando
a recorrente isenta de custas.

Sem custas, também nesta instância.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Benjamim da Silva Rodrigues — Jo-
sé Jesus Costa — Carlos Alberto Horta do Valle. — Fui presente, Jor-
ge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Processo de contra-ordenação. Su-
cessão de leis processuais.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ainda que os factos sejam noticiados ou participados
após a entrada em vigor do R.J.I.F.N.A. ou do C.P.T.,
mas tenham ocorrido antes da entrada em vigor daquele,
a forma de processo aplicável é a do processo de trans-
gressão, nos termos dos artos 2o e 5o no2 do D.L.
no 20-A/90, de 15 de Janeiro, que foram ressalvados pela
parte final do arto 11o do D.L. no154/91, de 23 de Abril.

II — A opção legislativa pela aplicação da lei antiga não sofre
de inconstitucionalidade material ou orgânica, por qual-
quer pretensa ofensa do arto 29o, no 4 da C.R.P. ou das
leis de autorização nos 88/89, de 11/09 e 37/90, de 10/08.

Recurso no.15.796, em que são recorrente Fazenda Pública e recor-
ridos Ministério Público e Mário Xavier Malheiros Cancela e de
que foi Relator o Exmo. Conselheiro 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 1a Instância de Braga, dizendo-se inconformado com
o despacho, de 92.04.08, que ordenou a devolução dos autos de pro-
cesso de transgressão à Repartição de Finanças para aí serem pro-
cessados “nos termos do Cód. de Processo Tributário, atento o disposto
no no 2 do arto 2o do D.L. no 154/91, de 23.4”, ou seja de acordo
com as normas que, no Cód. Proc. Tributário, regulamentam o pro-
cesso de contra-ordenação, dele recorre directamente para esta Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, ale-
gando e concluindo que, dizendo a infracção respeito a factos pra-
ticados antes da entrada em vigor do D.L. no 20-A/90, de 15/1, “devem
ser penalizados pelas normas previstas no C.P.C.I., no que se referem
ao processo de transgressão”.

II- O Ex.mo Mago do Mo. Po., junto do tribunal a quo, contra-alegou
defendendo a decisão recorrida, afirmando, com esse sentido e em
síntese, que o processo de transgressão só seria aplicável às infracções
cometidas antes da entrada em vigor do R.J.I.F.N.A. e nos processos
que nessa altura se encontrassem pendentes, de acordo com o que
decorria dos artos 2o e 5o, no 2, ambos do D.L. no 20-A/90, arto 5o,
no1 da Lei no 89/89, de 11/9 e arto 168o, no 2 da Constituição, pois
se tivessem sido iniciados já à sombra daquele R.J.I.F.N.A. deveriam
seguir a forma do processo de contra-ordenação.

III - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A questão a decidir está em saber qual é a lei processual aplicável

ao conhecimento de factos integradores de infracções fiscais, ocorridos
antes da entrada em vigor do R.J.I.F.N.A, mas cujo procedimento
só se iniciou após a sua vigência.
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A dúvida foi expressamente encarada e resolvida pelo arto 2o 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, tendo pre-
visto a revogação da legislação em contrário (no1o), se viu na ne-
cessidade de salvaguardar a aplicação do direito contravencional an-
terior (no 2o), já que quis manter a punibilidade das infracções an-
teriormente cometidas. Ao salvar a aplicação do direito contraven-
cional anterior, o legislador não poderia deixar de se interrogar sobre
o direito processual a adoptar na perseguição de respectivo ilícito,
adoptando também aí a posição de manter em vigor tal direito até
que houvesse decisão, com trânsito em julgado.

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 3), 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. n 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 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 harmo-
niosamente com a perseguição, de que se desistiu, de certo ilícito.

De resto, nem ela estabelece um sistema de garantias que torna
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 de 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 * Jorge de Figueiredo Dias, Direito Processo Penal, I, 1974, pags. 112.

1411

hoje a contra-ordenações nominadas ou inominadas, que terá qualquer
virtualidade para determinar a escolha da lei 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 quando haja cumulação ou seja quando o processo
visa não só a perseguição do ilícito contravencional fiscal como a
liquidação e cobrança do imposto.

Poder-se-ia cogitar, como faz o Ex.mo Mago. do Mo. Po., junto
do tribunal a quo, sobre se as normas dos artos 2o e 5o, no 2 do
D.L. no 20-A/90, entendidas segundo a interpretação expendida, se
sujeitaram a perseguição das infracções fiscais cometidas antes da
entrada em vigor do R.J.I.F.N.A. a processo de transgressão, inde-
pendentemente deste se achar ou não, já nessa altura, instaurado,
não sofrerão de inconstitucionalidade orgânica por, na segunda hi-
pótese, o legislador ordinário (do D.L. no 20-A/89) estar pretensa-
mente a agir a descoberto da norma de autorização do arto 5o, no 1,
da lei no 89/89, de 11/09, na medida em que esta lhe facultaria apenas
a adopção de normas transitórias excepcionantes do regime do pro-
cesso de contra-ordenação para os processos pendentes.

Mas, a nosso ver sem razão. É que, em primeiro lugar, a expressão
“poderá ser interpretada no sentido de abranger todos os processos
cujo objecto sejam infracções cometidas antes da entrada em vigor
do R.J.I.F.N.A.

Uma vez cometidos os factos contravencionais, não deixa de haver
uma imediata susceptibilidade de instauração de um processo de trans-
gressão. A partir desse momento poderá falar-se duma pendência
potencial que a todo o momento se pode tornar concreta, se entretanto
os factos vierem a ser conhecidos.

Em segundo lugar, o próprio preceito sugere, no segmento nor-
mativo anterior, tal visão das coisas. Ao autorizar o Governo a alterar
as normas constantes do Código de Processo das Contribuições e
Impostos”, designadamente as referentes ao processo de transgressão,
no sentido da sua adaptação à nova realidade do processo contra-
-ordenacional “só pode ter tido em vista a estruturação de um processo
adequado à perseguição do novo ilícito cuja criação se cometeu à
lei autorizanda, dentro do próprio C.P.C.I.,- tarefa que só o C.P.T.
veio cumprir - , ou seja do processo a aplicar no sancionamento das
contra-ordenações. Ora, dado que este ilícito só surgiria com a prática
dos factos posteriores, de acordo com o princípio da legalidade
(arto 29o, no 1 da C.R.P.), as normas transitórias referentes aos pro-
cessos pendentes, de que fala o preceito, referir-se-ão aos factos an-
teriores susceptíveis ainda de procedimento.

Finalmente, não faria sentido que o legislador sujeitasse a per-
seguição dos factos contravencionais, ocorridos em data anterior à
entrada em vigor do R.J.I.F.N.A., a processos completamente dife-
rentes, consoante nessa altura estivessem ou não já instaurados e
tudo isso sabendo-se que o ilícito contra-ordenacional tem uma di-
ferente natureza a demandar também um processo estruturalmente
diferente do contravencional em que a posição do arguido não sai
favorecida em relação à que detém no processo de transgressão, como
acima já se disse - situação esta a aconselhar a aplicação da lei antiga* -,
e que existe sempre uma certa álea na instauração dos processos.
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Deste modo o regime jurídico consagrado nos arto 2o e 5o, no 2
do D.L. no 20-A/90 cabe perfeitamente dentro do sentido da referida
lei autorizante, não sofrendo, por isso, de inconstitucionalidade or-
gânica. E também não sofre de inconstitucionalidade material, como
acima já se analisou.

Para a solução da questão em análise não tem qualquer relevo
o disposto no arto 4o da Lei no 37/90, de 10 de Agosto (diploma
que autorizou o Governo a legislar sobre processo tributário). Ao
afirmar que “serão criadas normas transitórias destinadas à regula-
rização dos processos de transgressão pendentes”, o legislador não
ultrapassa os limites da manifestação de um programa, sem enunciação
do seu objecto. Fica-nos por saber em que domínio se pretende actuar,
se na matéria do processo, se na previsão de medidas exteriores,
nomeadamente orgânicas, que se repercutam na sua celeridade, de
modo a fazer findar, a breve trecho, os processos pendentes. Não
será consistente argumentar que a solução de as infracções fiscais,
cujo procedimento se inicie após a entrada em vigor do R.J.I.F.N.A.,
seguirem a pretendida forma de processo de contra-ordenação, tenha
qualquer reflexo regularizador dos processos de transgressão. O que
é certo é que nunca tal preceito interfere com a opção feita nas
referidas disposições do D.L. no 20-A/90.

Havendo os factos noticiados, integradores de possíveis contraven-
ções fiscais, em matéria relacionada com o imposto sobre o valor
acrescentado, ocorrido em 1987, conforme se depreende do auto de
notícia, o processo a seguir só pode ser o de transgressão, muito
embora aquele apenas tenha sido levantado em 91.07.04, ou seja em
data posterior à entrada em vigor do R.J.I.F.N.A.

A doutrina que se defende foi já sufragada em outras decisões
deste tribunal, como nos Acs., de 94.03.02; 94.03.02 e 93.10.06, in,
respectivamente, Recs. 17661, 17679 e 15799.

Do que vem de dizer-se conclui-se que o despacho recorrido não
pode manter-se.

IV — Destarte, atento tudo o exposto, acordam em conceder pro-
vimento ao recurso e em revogar o despacho recorrido, devendo os
autos prosseguir, no tribunal a quo, sob a forma do processo de
transgressão.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — José Jesus Costa — Horta do Valle.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Recurso jurisdicional.
Recurso per saltum. Incompetência em razão da hierarquia.
Conhecimento oficioso.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — 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
de 1a instância que não restrinja a matéria de direito.

2 — Tal competência cabe, nos termos dos artos 32o, no 1,
al. b), e 41o, no 1, al. a), do ETAF (cfr. ainda arto 167o

do CPT), ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 16.212. Recorrente: SOCORAMA - SOCIEDADE CO-
MERCIAL DE CINEMA, LDA.; Recorrido: FAZENDA PÚBLI-
CA; Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

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

1. SOCOROMA - SOCEDADE COMERCIAL DE CINEMA,
LDA., com sede em Lisboa, impugnou um acto de fixação do seu
lucro tributável em contribuição industrial do exercício de 1983 pra-
ticado pelo Chefe da Repartição de Finanças do 4o Bairro Fiscal
de Lisboa.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa julgou a impug-
nação improcedente, por Sentença de 12-2-93 (fls. 35 e segs.), da
qual sobe per saltum o presente recurso, interposto pela impugnante,
como remate da sua minuta oferece, entre outras, as seguintes con-
clusões em matéria de facto:

a) ”A recorrente exerce a actividade de exploração do ‘Cinema
Londres’, snack-bar e lojas comerciais num imóvel sito na Ava de
Roma, no 7, do qual é titular do direito ao arrendamento”.

b) ”Além dos mencionados estabelecimentos de que é titular, a
ora recorrente possui também diversos espaços previamente demar-
cados que os subloca a outros exploradores, recebendo destes uma
renda” - ”espaços e não lojas ou estabelecimentos comerciais”, es-
clarece a recorrente no corpo dessa minuta.

c) ”A renda recebida pela ora recorrente excede a renda por esta
paga”.

Em matéria de direito a recorrente oferece, entre outras, a con-
clusão de que ”os ganhos obtidos pelo excesso entre as rendas re-
cebidas e a renda paga pela aqui recorrente não se referem a bens
imóveis existentes na sua esfera jurídica patrimonial, ou seja, mantidos
como reserva ou para função, daí que tais rendimentos estejam ex-
cluídos do campo de incidência em contribuição industrial”, ao con-
trário do que decidiu a sentença.

2. Os factos alegados nas transcritas conclusões da minuta de recurso
já os havia a recorrente invocado na sua petição de impugnação mas
a sentença não os dá a todos como provados. Na verdade, é apenas
sob a alínea C da sua especificação factual a fls. 21 vo, que a sentença
julga provados alguns desses factos, ao dizer que a aqui impugnada
”correcção do prejuízo tributável resultou de a impugnante não ter
considerado a quantia de 1.490.000$00 referente à diferença entre
as rendas pagas ao senhorio e as rendas recebidas dos seus sublo-
catários na parte do imóvel de que é arrendatária, sito na Av. de
Roma, no 7, desta cidade, e onde exerce a actividade de exploração
de cinemas, snack-bar e lojas comerciais anexas ao Cinema Londres,
como lucro tributável daquele exercício”.
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Assim, da causa da pedir elaborada pela recorrente fazem parte
factos que a instância não julgou provados, designadamente o de
que ela sublocou ”espaços e não lojas ou estabelecimentos comerciais”.

3. Por isso, este recurso, directamente interposto da 1a instância,
não versa exclusivamente sobre matéria de direito, pelo que para
dele conheer 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.

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, .000$ e .000$ (§ único do arto 5o, por remissão do
§ 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Santos Serra — Horta do Valle. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

C.I. Capitais. Presunção do § único do seu arto 6o. Com-
petência do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. não pode,
como tribunal de revista, censurar o juízo probatório do
Tribunal Tributário de 1a instância sobre a ilisão do ónus
da prova estatuído no § único do arto 6o do C.I. Capitais.

II — Tal hipótese não cabe dentro da excepção contemplada
no arto 722o, no 2 do C.P.Civil.

Recurso no 16.784, em que foram Recorrente a Fazenda Pública e
Recorrido Têxtil João Duarte, SARL, e do qual foi Relator o 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
Tributário de 2a Instância, dizendo-se inconformado com o decidido
no seu acórdão, de 92.06.09, que negou provimento ao recurso in-
terposto pelo Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário da 1a Instância de Braga da sentença deste tribunal, de
90.01.10, que absolvera a arguida Têxtil João Duarte, S.A.R.L. da
acusação de vários factos tipificadores da contravenção fiscal p. e
p. pelos artos 40o, § único, al. a) e 76o do C.I.Capitais, e que confirmada
a mesma sentença, dela recorre agora para esta Secção do Contencioso
Tributário do S.T.A., pedindo a sua revogação.
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II - Para tanto aduziu diversas razões que desenvolveu nas suas
alegações de recurso que coroou, depois, com a formulação das se-
guintes proposições conclusivas:

” 1 - Existe uma conta corrente entre a recorrida e a sócia Maria
da Glória da Cunha Vieira Duarte Veloso.

2 - A conta corrente destinava-se a efectuar pagamentos de despesas
particulares daquela sócia.

3 - Não provou a recorrida a que título foram feitos tais pagamentos
(mútuo, abertura de crédito, adiantamento por conta de lucros ou
doações.

4 - Perante esta matéria de facto provada, foi dado provimento
ao recurso.

5 - Assim, e em nosso entender o douto acórdão recorrido, fez
uma errada interpretação da lei:

Senão vejamos:
De acordo com o arto 6o no 1 do CIC refere que se compreendem

na Secção B, os lucros e os adiantamentos por conta dos lucros, seja
qual for a sua natureza, espécie da designação, colocados á disposição
dos sócios das sociedades comerciais.

E o § único do mesmo artigo atribui aos interessados o ónus de
provar a natureza das operações que originaram os lançamentos das
contas correntes.

6o - uma das condições para que ocorra a obrigação de imposto
é que os lucros sejam colocados á disposição dos sócios, entendendo-se
como tais, todas as pessoas que comparticipam na formação do capital
social.

Entende-se que há colocação dos rendimentos á disposição dos
sócios, compreendidos os usufrutuários de quotas sociais, quando esses
lucros possam ser utilizados pelo sócio, isto é, quando afluam ou
possam afluir ao seu património, quer por entrega directa em nu-
merário através da caixa, quer através do crédito em conta corrente,
pois de qualquer das formas o sócio passa a dispor deles como pro-
priedade sua.

7. No caso sub-judice estamos perante lançamentos a débito de
um dos sócios derivado de importâncias despendidas pela Sociedade
no pagamento de certas despesas da responsabilidade da sócia (con-
forme fls. 18 a linhas 4 a 7 dos autos), em relação ás quais, a recorrida
não explicitou a que título foram feitos tais pagamentos (mútuo, aber-
tura de crédito, adiantamento por conta de lucros ou doações), como
nada provou, consideramos que tais importâncias cabem na incidência
do arto 6o no 1 do Imposto de Capitais Secção B.

8o Em face do exposto, é de manter as liquidações efectuadas,
porque feitas de acordo com os requisitos legais.

Assim, o douto acórdão de que se recorre violou os artos 6o, no

1 e 40o, al.a) do C.I.C.”
III - O Exmo Mago do Mo Po, junto deste Supremo Tribunal, após

afirmar que o acórdão recorrido fez correcta interpretação e aplicação
da lei aos factos dados como provados, opinou pelo não provimento
do recurso.

IV - Com os vistos dos Exmos Juizes - Adjuntos cumpre decidir:
1 - No douto acórdão recorrido deram-se por provados os seguintes

factos:
a) A empresa ora recorrida possuía uma conta corrente em nome

da accionista Maria da Glória da Cunha Vieira Duarte Veloso;
b) Essa conta corrente destinava-se a efectuar pagamentos de des-

pesas particulares daquela accionista, nomeadamente, telefone, elec-
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tricidade, água, seguros, reparações de prédios próprios, contribuição
predial, imposto profissional e imposto complementar;

c) Não existia na empresa qualquer outra conta semelhante relativa
a outros sócios;

d) A recorrida mantinha em arquivo para documentar a conta dos
recibos passados pelos credores da dita accionista;

e) A assembleia geral da empresa nunca deliberou proceder á dis-
tribuição de lucros;

f) A referida accionista era viúva do sócio fundador, tinha avançada
idade e veio a falecer em 1983.

2 - Como emerge das conclusões formuladas pela recorrente Fa-
zenda Pública, a questão da controvérsia que a mesma pretende ver
solvida nesta instância circunscreve-se à pretensão de que este Tri-
bunal efectue uma censura ou reexame sobre o juízo probatório for-
mulado pela 2a Instância, em função dos elementos de prova com
que os autos foram instruídos (auto de notícia, exame á escrita, prova
testemunhal), em termos de, ao contrário do aí concluído se dar como
assente que a recorrida não ilidira o ónus de prova instituído no
§ único do arto 6o do C.I.Capitais, ou seja de que a recorrida não
fizera prova efectiva de que as quantias constantes da conta corrente
não correspondiam a lucros nem a adiantamentos por conta de lucros
e de que, portanto, as importâncias lançadas a débito na conta corrente
existente na contabilidade da arguida em nome da sua accionista Maria
da Glória da Cunha Vieira Duarte Veloso para pagamento de diversas
despesas particulares correspondiam a lucros ou a adiantamentos por
conta de lucros e, portanto, passíveis da incidência do imposto de
capitais, secção B, segundo o disposto no arto 6o no 1 do C.I. Capitais.

Todavia, tal tarefa não pode ser solicitada deste tribunal por a
sua competência se achar restringida, no caso, ao conhecimento da
matéria de direito (arto 21o, no 4 do E.T.A.F), ou seja por o recurso
interposto ter a natureza de recurso de revista cujo fundamento es-
pecífico se tem de cingir á violação da lei (substantiva ou processual)
ou de princípios jurídicos (artos 721o, nos 2 e 3 e 722o no 1 do C.P.Civil).
Os únicos casos em que o Tribunal de revista aprecia a formulação
do juízo probatório e o respectivo resultado são aquelas que vêm
enunciados no arto 722o no 2 do C.I.C., ou seja quando haja ofensa
de disposição legal que exija certa espécie de prova para a existência
do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova (cfr,
entre vários, Acs do S.T.A. de 91.11.13, in Rec. 13488; STJ., de
90.09.26, in BMJ. 399-440; 91.07.03, in AD 374-215; 93.02.02, Cf. STJ,
1993, 1o, 121).

Tal não é o caso dos autos em que a recorrente entende haver
antes um erro na apreciação das provas produzidas nos autos (auto
de notícia, exame à escrita, prova testemunhal) que conduziu a que
o Tribunal ”a quo” considerasse ilidido ónus que não o deveria ser
e inexistentes factos tributários que, ao fim e ao cabo, existiriam.

Note-se que este Tribunal de revista se acha, inclusivé, vinculado
às ilações de facto tiradas pelo Tribunal de 2a Instância, desde que
elas não alterem os factos provados e correspondam ao seu desen-
volvimento lógico (cfr., entre outros, Acs. do S.T.J. 91.07.03 e 92.07.01
in AD 274-215 e 225; 91.05.22, in B.M.J. 407-288 e 90.12.05, in ibidem
402-500).

Também, por esta linha se impõe o respeito da ilacção tirada pelo
Tribunal ” a quo” de que ” as quantias constantes da conta corrente
não correspondiam a lucros nem a adiantamentos de lucros”, pro-
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duzido na fundamentação do decidido, pois que ela deriva logicamente
dos factos antes assentes de nunca se ter deliberado proceder á dis-
tribuição de lucros e de a conta corrente em causa ser a única existente
na empresa, não obstante haver mais sócios, para efectuar precisa-
mente os pagamentos das despesas particulares ” diz uma sócia que
era afinal a viúva do fundador e de avançada idade (que entretanto
falecera em 1983), estando toda a documentação arquivada e cons-
tituída por recibos de pagamento de telefone, electricidade, água,
seguros, contribuição predial etc.

Não se vislumbra, pois, qualquer violação, por erro de interpretação
ou de aplicação, dos artos 6o no 1 e 40o, al. a) do C.I.Capitais.

V - Destarte, atento todo o exposto, acordam os juizes desta Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso, confirmando o douto acórdão recorrido.

Sem custas por delas estar isenta o recorrente.

Lisboa, 24 de Maio de 1995 Benjamim Silva Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Francisco Rodrigues Pardal (ven-
cido, por entender que o recurso merecia provimento uma vez que
a sócia beneficiava dos pagamentos das suas despesas por conta dos
eventuais lucros a contabilizar. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
Sousa.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Infracções fiscais cometidas antes da entrada em vigor do
R.J.I.F.N.A. Forma de processo. Prosseguimento para a co-
brança do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O processo de transgressão regulado pelo C.P.C.I. é o
processo adequado para proceder judicialmente por in-
fracções fiscais cometidas antes da entrada em vigor do
R.J.I.F.N.A.

II — 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.

III — Havendo imposto liquidado no processo, haverão os autos
de prosseguir, após a baixa ao tribunal a quo, para co-
nhecimento desse outro objecto do processo.

Recurso n.o 17 762, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
Godinho e Pedrosa, Lda e que de que foi Relator o Exmo. Con-
selheiro Doutor Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, na 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
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de, 93.06.17, 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 funda-
mento do seu pedido, formulou o recorrente as seguintes conclusões:

1. Do art.o 2o e no 2 do art.5o do DL no 20-A/90, de 15 de Janeiro,
normas às quais se alude nas excepções constantes no 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 independente da da-
ta da sua participação ou descoberta, viola, pois, o citado no 2 do
arto 5o do DL 20-A/90 e os artos 2o, n1,11o, parte final, do DL 154/91
e ainda o arto 3o do CPT;

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
garantais de defesa do transgressor, antes lhas facilita e lhe garante
total isenção e imparcialidade nas decisões não frustando 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 Mago do M.o Po., junto deste Supremo Tribunal,
opinou no sentido do provimento do recurso.

IV -Com 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 2o do
referido DL no 20-A/90 que dispôs:” As normas ainda que de natureza
processual, do Regime Jurídico as Infracções Fiscais não Aduaneiras
só se aplicam a factos praticados posteriormente à entrada em vigor
do presente diploma”.

Mas o pensamento legislativo foi ainda precisado no arto 5o, quando,
tendo previsto a revogação da legislação em contrário (no 1o), o le-
gislador se viu na necessidade de salvaguardar a aplicação do direito
contravencional anterior (no 2o) já que quis manter a punibilidade
das infracções anteriormente cometidas.
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Ao salvar a aplicação do direito contravencional anterior, não podia
o legislador deixar de equacionar também a questão da definição
do direito processual a aplicar.

Destas normas, cuja vigência foi acautelada, quer pelo arto 11o

do Dl n.o 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 13/07/9 ), não há que encarar 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 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 estrutura se adequa mais harmoniosamente com a per-
seguição 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 para 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 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; 93.9.22, in
Rec. 16304).
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V - Constata-se, porém, que os factos imputados no auto de notícia
ocorreram em Dezembro de 1988, dizendo respeito a falta de entrega
da declaração mod. 6 do Imposto Complementar relativo a rendi-
mentos auferidos durante o ano de 1987 e que o arguido apenas
foi notificado, nos termos do arto 127o do CPCI, em 93.03.16.

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
suspendera a prescrição (arto 119o do C.Penal), sempre decorreram
mais de 3 anos sobre a prática dos factos e estes preenchem um
ilícito contra-ordenacional nominado (art.o 32o, nos 1 e 5 do
R.J.I.F.N.A, na redacção original), punível com a coima de montante
superior 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 Secção
do Contencioso Tributário do STA, em conceder provimento ao re-
curso 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, 24 de Maio de 1995 — Benjamim Rodrigues (relator) — Jo-
sé Jesus Costa — Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lo-
pes de Sousa.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Caducidade da liquidação. Notifi-
cação ao arguido. Imposto complementar, secção B.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O imposto complementar, secção B, era daqueles im-
postos que eram cobrados, por força da lei, no processo
de transgressão quando não tivessem sido pagos dentro
dos prazos de cobrança voluntária.

II — O imposto complementar, secção B, era ”liquidado”, no
próprio processo de transgressão, nos termos do arto 117o

do C.P.C.I., no auto de notícia ou em acto posterior
consequente da repartição.

III — Nenhumas normas ou princípios constitucionais impe-
diam o apuramento do imposto dentro do processo de
transgressão e a posterior definição por banda do tribunal
da relação punitiva e da situação tributária do contri-
buinte, relativa a tal imposto, desde que fosse garantido
”recurso contencioso”.
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IV — A caducidade do direito de liquidação do imposto com-
plementar, secção B, só ocorria se fosse ”liquidado” para
além dos cinco anos seguintes àquele a que o imposto
respeitava (artos 41o e 97o-A do C.I. Complementar),
impedindo tal caducidade a indicação, nos termos do
arto 117o do C.P.C.I., em auto de notícia ou acto posterior
consequente dele, levantado ou praticado dentro deste
prazo, dos elementos bastantes para a determinação do
montante concreto do imposto devido.

V — A notificação do acto de liquidação (stricto sensu) era,
na vigência do C.P.C.I., elemento exterior a tal acto, que
não tinha relevo como pressuposto da caducidade.

Recurso no 17.785. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Cascais
& Mourão, Lda.; Relator: Exmo Conso Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I — O Exmo. Representante da Fazenda Pública, dizendo-se in-
conformado com o despacho, de 93.10.22, do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (6o Juízo), na parte em que julgou verificada
a caducidade do imposto complementar e juros compensatórios li-
quidados no processo de transgressão (aceitou a pronúncia efectuada
sobre a prescrição do procedimento judicial), dele recorre directa-
mente para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, pedindo a sua revogação.

II — Em fundamento alegou as razões que sintetizou depois nas
seguintes proposições conclusivas:

a) Durante a vigência do C.P.C.I. a notificação não afectava a va-
lidade do acto tributário.

b) Salvo disposição em contrário em cada lei de tributação, a no-
tificação da liquidação não se integra no processo de formação do
acto tributário propriamente dito, o qual fica concluído e perfeito
independentemente da notificação.

c) Apenas nos processos instaurados após a entrada do C.P.T.,
ou seja a partir de 1/7/91, se atende à liquidação e respectiva no-
tificação dentro do prazo de cinco anos observando-se, se assim não
for, a caducidade do imposto.

d) Tendo a liquidação ocorrido em tempo útil (dentro dos 5 anos
que a lei estabelece), como aconteceu, a notificação fora daquele
prazo ou a sua falta não pode implicar a caducidade do imposto.

III — O Ex.mo Mago do Mo Po, junto deste tribunal, emitiu parecer
no sentido do provimento do recurso, na esteira da jurisprudência
deste tribunal tirada em casos idênticos.

IV — Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
A — Consta dos autos de processo de transgressão (fls. 3) que o

imposto complementar, secção B, e respectivos juros compensatórios
foram liquidados em 90.09.13.

B — A arguida Cascais & Mourão, Lda não foi notificada dessa
liquidação até à data do despacho recorrido, no processo de trans-
gressão.

C — Contra a referida arguida foi levantado, em 90.09.13, auto
de notícia em que se lhe imputa o facto de não ter apresentado
a declaração mod. 6 do imposto complementar referente ao exercício
de 1985, em que obteve rendimentos da cédula industrial.
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V — O despacho recorrido considerou caduco o imposto por o
arguido não haver sido notificado da liquidação do prazo estabelecido
no no 1 do arto 33o do C.P.T.

Do que vai dito resulta que a questão a decidir se resume em
saber se o facto de a arguida não ter sido notificada dentro do prazo
estabelecido pelo arto 33o, no 1 do C.P.T. fez caducar ou não o direito
de ”liquidação” do imposto.

No regime anterior ao R.I.F.N.A., que também adoptou uma nova
lei processual para a perseguição do ilícito nele criado, tendo, então,
aderido, no tocante aos aspectos nele não expressamente contem-
plados, ao Decreto-Lei no 433/82, de 27 de Outubro, e que ora se
mostra regulada no C.P.T. (Título IV), havia vários impostos que
se não fossem liquidados e pagos dentro dos prazos legais eram co-
brados em processo de transgressão, em conjunto com a multa, nos
termos do arto117 o do C.P.C.I.

Tratava-se de uma opção legislativa, decerto influenciada por con-
siderações de alguma economia e celeridade processuais e ainda, por
nesses caos, a tipificação legal do respectivo ilícito associar normal-
mente, a definição dos respectivos factos tributários.

Em tais casos, na falta de pagamento voluntário da multa e do
imposto apurado no processo, era o tribunal quem procedia, após
possibilidade de contraditório e de instrução da matéria acusada, à
definição quer da relação punitiva, quer da relação material do
imposto.

O tribunal conhecia tanto dos factos contravencionais fiscais, como
dos factos materiais que integravam os pressupostos da tributação.

Passava-se isso desde logo naqueles casos em que houvesse omissão
ou erro na liquidação de contribuição ou imposto, imputável ao con-
tribuinte ou ao sujeito da obrigação acessória, e que não pudesse
ser reparado por liquidação efectuada em conformidade com as leis
da tributação (arto 104o, al a) do C.P.C.I.).

Estava consagrado expressamente no arto 103o do Código de Im-
posto Complementar. Note-se, no entanto, que com a entrada em
vigor do C.P. Tributário, em 91.07.01, todos os impostos passaram
a ser sempre liquidados fora do processo de contra-ordenação fiscal,
nos termos do arto 8o do DL. no 154/91, de 23/04. Tal conclusão,
porém, já haveria de ser extraída do R.J.I.F.N.A. e do regime geral
do processo de contra-ordenação consagrado no DL no 433/82, de
27 de Outubro, na medida em que nenhuma disposição autorizava
a cumulação dos diferentes objectos processuais.

No presente caso, estamos perante um imposto ”liquidado”, em
90.09.13, nos termos do arto 117o do C.P.C.I., na sequência de auto
de notícia, levantado na mesma data e que deu lugar à instauração
do processo de transgressão.

Ora, o imposto complementar, secção B, foi ”liquidado” pela re-
partição de finanças, de acordo, aliás, com o disposto nos artos 117o

e 138o do C.P.C.I. É que nada impedia, à luz das normas ou princípios
constitucionais, que a dívida do imposto fosse apurada, como no pre-
sente caso, no processo de transgressão, desde que fosse garantido
ao contribuinte o direito ao ”recurso contencioso”, aqui exercido den-
tro do processo de transgressão. Dado o facto de a situação jurí-
dico-tributária, relativa à obrigação de imposto, ser definida apenas
pela sentença, não se poderá falar da existência, no processo, de um
acto de liquidação, verdadeiro e próprio, praticado pela repartição
de finanças, na sequência do levantamento do auto de notícia. Esse
acto não é mais do que um acto de acertamento, de determinação
do montante concreto do imposto, com base na indicação dos ele-

1423

mentos idóneos a tal determinação de que o tribunal conhecerá pos-
teriormente. É a este acto que se referem os artos 117o do C.P.C.I.
e 103o do C.I. Complementar.

Ora, não se exigia neste preceito ou em qualquer outro do C.I.
Complementar, nem tão pouco do C.P.C.I., qualquer notificação ao
contribuinte daquele acto de acertamento do imposto, dentro do prazo
referido no citado arto 41o, sendo certo que, na economia do processo
de transgressão, onde ele era praticado, a notificação desses factos
ao contribuinte apenas estava prevista aquando da realização da no-
tificação determinada nos artos 117o e 140o do C.P.C. Impostos. Sendo
assim, a caducidade tinha-se por impedida desde que o auto de notícia
fosse levantado no prazo citado e dele constasse a indicação de todos
os elementos idóneos à determinação do montante concreto do im-
posto, ou no caso dessa indicação aí faltar, desde que a repartição
o determinasse, ao abrigo do arto 117o do C.P.C.I. dentro dos cinco
anos referidos no citado arto 41o do C.I. Complementar. Dizendo,
no caso sub judice, o imposto respeito ao ano de 1985 e havendo
sido ”liquidado”, ao abrigo do arto 117o do C.P.C.I., em 90.09.13,
na sequência do auto de notícia levantado, é evidente que não se
tinha verificado a caducidade de o ”liquidar”, nos termos do arto 41o

do Código de Imposto Complementar, por não haverem decorrido
os cinco anos civis seguintes àquele a que o imposto dizia respeito,
que só terminavam em 31 de Dezembro de 1990.

É certo que não se mostra nos autos que o arguido haja sido no-
tificado. Todavia, como acima se disse, o Código do Imposto Com-
plementar não exigia qualquer notificação do contribuinte dentro da-
quele prazo de cinco anos, sendo a notificação mais próxima do acto,
prevista na lei, aquela a que se referia o arto 117o do C.P.C.I, mas
enquadrada já no procedimento contravencional. Para impedir a ca-
ducidade bastaria a indicação, dentro do prazo de cinco anos, sendo
a notificação mais próxima do acto, prevista na lei, aquela a que
se referia o arto 117o do C.P.C.I., mas enquadrada já no procedimento
contravencional. Para impedir a caducidade bastaria a indicação, den-
tro do prazo de cinco anos, de todos os elementos bastantes para
determinar o imposto, no auto de notícia levantado pela repartição
de finanças ou no acto praticado pela repartição de finanças em cum-
primento do disposto no arto 117o do C.P.C.Impostos.

Não tendo o referido acto de ”liquidação” a natureza de um acto,
definitivo e executório, que definisse a situação intersubjectiva do
contribuinte e da Administração quanto à obrigação do imposto, em
termos de conferir a esta o direito à prestação do pagamento do
imposto e a este o dever de o efectuar, simpliciter, a natureza de
um acto tributário, não tem sentido defender, em relação a ele, o
entendimento de que fosse necessária a notificação do acto da li-
quidação durante o prazo fixado na lei para não se operar a ca-
ducidade, pois que esta doutrina foi construída a propósito da eficácia
dos actos administrativos.

Daí que o despacho recorrido não possa manter-se, merecendo
o recurso provimento.

De qualquer modo, mesmo enfocada a questão, na linha do en-
tendimento implícito na decisão recorrida, como relativa a problema
de caducidade do direito de liquidação, stricto sensu, ainda assim,
não poderia sufragar-se o julgado. Senão vejamos.

O arto 33o, no 1 do C.P.T., ao estatuir como um dos pressupostos
do instituto da caducidade a notificação ao contribuinte, veio calar
invocadas suspeições levantadas sob o domínio do C.P.C.I. de pre-
-datação dos actos por banda da Administração Fiscal com vista a
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evitar a caducidade, e, principalmente, dotá-lo de razões objectivas
de certeza e segurança jurídicas sintonizantes com a adopção cons-
titucional do princípio da protecção da confiança do nosso Estado
de Direito Democrático (artos 2o e 3o da C.R.P.) e estender também,
em relação à caducidade, o corolário que decorre da ineficácia dos
actos administrativos enquanto não notificados, agora consagrado ex-
pressamente, no domínio fiscal, no arto 64o do C.P.T. (cfr., no domínio
administrativo dos actos constitutivos de deveres e encargos, o dis-
posto, no mesmo sentido, no arto 132o do C.P. Administrativo).

Para se consumar a caducidade exige, agora, aquele preceito que
a liquidação seja notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos,
contados, nos impostos periódicos, como era o deste caso, a partir
do termo em que se verificar o facto tributário. Todavia, estamos
perante uma disposição substantiva aplicável apenas aos actos de li-
quidação, cuja validade condiciona, praticados já sob o seu domí-
nio — tempus regit actum (arto 12o do Cód. Civil) e o caso dos autos
não se inclui nesse universo temporal.

Ora, durante a vigência do C.P.C.I. não foi dominante o enten-
dimento de que fosse necessária a notificação do acto da liquidação
durante o prazo fixado na lei para se operar a caducidade. A ju-
risprudência orientou-se precisamente em sentido oposto, apenas de-
fendendo aquela solução quando expressamente contemplada na lei,
como seria o caso do arto 111o, § 3o do Cód. da Sisa (cfr. Acs. do
S.T.A., de 80/07/16, 88/07/06 85/01/23, in, respectivamente, Acs Dts.
229-59; 324-1543 e 281-560, e ainda de 88/11/26 e 90/04/04, in, Ap.
D.R. 1988-1413 e 1990-347).

Aceitou-se, então, que o acto de notificação, sendo um acto exterior
ao acto administrativo, não poderia ser configurado como requisito
constitutivo deste em termos da sua falta afectar a validade do mesmo.
A perfeição do acto de liquidação não estava dependente de qualquer
colaboração do contribuinte, ainda que sob a forma de notificação.
Ele verificava constitutivamente os efeitos jurídicos — aqueles que
estão predeterminantemente adstritos à ocorrência dos factos tribu-
tários definidos pela lei — inscrevendo-se na Ordem Jurídica.

O acto de liquidação não tinha natureza receptícia para efeitos
de caducidade, nem para efeitos da sua perfeição. A notificação tinha
por função dá-la a conhecer para os subsequentes efeitos legais, como
sejam para o pagamento voluntário ou à boca do cofre e consequente
mora, reclamação, impugnação judicial, etc.

Digamos que a notificação era um novo acto posterior a um acto
perfeito que se destinava a dar-lhe publicidade e a desencadear-lhe
os efeitos previstos na lei, ”despoletando a energia operativa que
o mesmo encerra.” O acto de notificação destinar-se-ia a conferir
eficácia ao acto de liquidação que sem ela se mantinha ineficaz em
relação ao interessado.

Mesmo entendida como elemento integrador da eficácia do acto
administrativo, que até ele acontecer não afectaria a situação jurídica
do interessado, em perfeita coerência com a garantia constitucional
que o arto 268o, no 3 da C.R.P. veio registar, não se poderia retirar
daí argumento no sentido dela ser pressuposto necessário do instituto
da caducidade, por este contender, não com a perfeição da formação
do acto tributário, mas com a extinção do direito do Estado de liquidar
o imposto. Só na medida em que o legislador a erigiu em pressuposto
do instituto da caducidade é que a notificação se converteu, para
além de elemento integrador de eficácia, também em elemento sus-
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ceptível de afectar a validade do acto de liquidação por aquele ser
feito fora do prazo estipulado na lei para o exercício do direito de
liquidar do Estado, incluindo-se na própria contagem desse prazo
a notificação. É claro que, já sob o domínio da Constituição de 1976,
seria possível sustentar que a notificação muito a destempo do prazo
fixado na lei para o Estado exercer o seu direito de liquidação sob
pena de caducidade ilegalizaria o acto de liquidação, ou seja assu-
mir-se-ia como elemento constitutivo da caducidade. Referimo-nos
aqueles casos em que saísse intoleravelmente violado o princípio da
protecção da confiança ínsito no nosso Estado de Direito, por a no-
tificação ser efectuada quando já nenhum cidadão medianamente pre-
vidente e cumpridor contasse com a exigência do imposto. Se ana-
lisarmos o preceito do arto 41o do Cód. do Imposto Complementar,
aplicável por força do disposto no arto 97o-A do mesmo compêndio
legislativo, chegamos à conclusão de que a notificação não é, nele,
relevada como impedimento da caducidade e, sendo assim, não obs-
tante condicione a eficácia do acto tributário perante o contribuinte,
não ilegaliza o exercício do direito de o praticar.

VI — Do exposto resulta que o senhor juiz não podia levar em
conta, no caso em apreço, a realização ou não do acto de notificação
para aferir da caducidade do direito de liquidar, dado que o acto
tributário se mostra praticado sob o domínio do C.P.C.I. Tal cadu-
cidade haveria de ser apreciada apenas em função da determinação
do imposto, nos termos referidos, dentro dos cinco anos seguintes
àquele a que o rendimento respeita, ou seja, segundo o disposto no
arto 41o do C.I.Complementar, e, porque tal accertamento ocorreu
dentro de tal prazo, não se verificou a caducidade do imposto. O re-
curso merece, pois, provimento.

VII — Destarte, atento o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em conceder provimento ao recurso e em revogar a decisão recorrida,
julgando não verificada a caducidade do imposto, devendo o tribunal
a quo, após a baixa dos autos, conhecer dos factos relativos à obrigação
do imposto neles liquidado.

Sem custas por não serem devidas.
VII — Destarte, atento o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em conceder provimento ao recurso e em revogar a decisão recorrida,
julgando não verificada a caducidade do direito à liquidação do im-
posto, devendo o tribunal a quo, após a baixa dos autos, conhecer
dos factos relativos à obrigação do imposto neles ”liquidado”.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) — José de Jesus Costa — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do
Valle — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Responsabilidade subsidiária. Art.
16o do Código de Processo das Contribuições e Impostos.
Art. 13o do Código de Processo Tributário. Dec. Lei 68/87
de 9 de Fevereiro. Data de reversão.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O art. 3o do Código de Processo Tributário e o no 1
do art. 2o do Dec.lei 154/91, de 23/4, não podem in-
terpretar-se de forma a acolher uma interpretação retroac-
tiva, regendo apenas para o futuro, quanto às normas
de natureza material ou substantiva.

II — Por isso, o art. 13o do Código de Processo Tributário
só é aplicável às dívidas que “nasceram” após a entrada
em vigor do Código de Processo Tributário.

III — O Dec.lei 68/87 de 9/2 tem carácter inovador e não in-
terpretativo pelo que, nos termos do art. 12o do Código
Civil, só deve aplicar-se aos casos futuros.

IV — A data da reversão da execução não assume relevância
na definição dos pressupostos em que assenta a respon-
sabilidade subsidiária das pessoas referidas no art. 16o

do CPCI.

Recurso no 17 924. Recorrente: Ministério Público; Recorridos: José
Luís Domingues e Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abí-
lio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

José Luís Domingues, devidamente identificado nos autos, deduziu
perante o Tribunal Tributário de 1.a Instância de Coimbra oposição
à execução fiscal no 11.6/84, que lhe moveu a Fazenda Pública, por
reversão da execução, originariamente instaurada contra António Do-
mingues, Lda., para cobrança coerciva de diversas dívidas provenientes
de contribuições para o CRS Social de Coimbra e para o Fundo
de Desemprego, imposto de circulação, imposto sobre o valor acres-
centado e taxa de Direcção-Geral de Energia, com o fundamento
na sua ilegitimidade nos termos da última parte da alín. b) do no 1
do art. 286o do CPT.

Alegou, em síntese, que sempre foi um gestor criterioso e ordenado,
zeloso e cumpridor dos seus deveres funcionais.

Dificuldades financeiras derivadas da falta de pagamento à ori-
ginária executada por parte de várias Câmaras Municipais, pela rea-
lização de empreitadas de obras públicas criaram um tal estado de
coisas que impossibilitou a sociedade de resolver os seus compromissos
fiscais, não cabendo ao oponente qualquer culpa na situação criada
a que a gerência é absolutamente alheia.

Por sentença de 6/5/93, o M.mo Juiz daquele Tribunal julgou a
oposição improcedente, sob a consideração de que o oponente deteve
a qualidade de gerente e que exerceu de facto tal gerência durante
o período em que nasceram as dívidas exequendas, não interessando
pois averiguar se a falta de pagamento procede ou não de culpa
sua, já que o facto de ter exercido as funções de gerente é, só por
si, suficiente para lhe imputar a responsabilidade por tal pagamento.

Inconformado com tal decisão, o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público junto daquele Tribunal veio interpor o presente recurso “per
saltum” para este Supremo Tribunal cujas alegações apresentam o
seguinte quadro de conclusões:

“1 - A execução a que esta oposição se reporta reverteu contra
o oponente em 16/8/89;

2 - A petição de oposição foi apresentada em 17/3/92, com o fun-
damento previsto no art. 286o no 1 alín. b), do CPT, consubstanciado
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na alegação da ilegitimidade passiva do oponente, por não ser res-
ponsável pela falta de pagamento das dívidas exequendas, pois não
lhe cabe qualquer culpa relativamente a tal falta de pagamento;

3 - Efectivamente, ficou exuberantemente demonstrado nos autos
- e julgado provado - que o oponente não tem qualquer culpa pela
falta de pagamento das quantias exequendas;

4 - Todavia, o M.mo Juiz “a quo” acabou por decidir, através da
douta sentença recorrida, que, provada a “qualidade de gerente” do
oponente e o seu “exercício de facto de tal gerência, durante o período
em que nasceram as dívidas exequendas”, tal bastava para o considerar
responsável pelo pagamento das dívidas exequendas, “não interessando
averiguar se a falta de pagamento procede ou não de culpa sua”;

5 - Porém, como o art. 2o no 1 do Dec.lei 154/91, de 23/4, manda
aplicar o novo Código aos processos pendentes, a norma aplicável,
no caso dos autos, é a constante do no 1 do art. 13o do CPT;

6 - Ora, em tal norma, prevê-se claramente, a faculdade de as
pessoas nela aludidas poderem provar que “não foi por culpa sua
que o património da empresa ou sociedade de responsabilidade li-
mitada se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais;

7 - Daí que, atenta a prova produzida, o M.mo Juiz devesse ter
julgado procedente a oposição;

8 - Não decidindo assim, violou o M.mo Juiz “a quo” por erro
de interpretação, a norma constante do no 1 do referido art. 13o;

9 - Ainda que assim se não entendesse, tendo a execução revertido
contra o oponente em 16/8/89 - data em que releva para a definição
dos pressupostos em que assenta a responsabilidade subsidiária das
pessoas referidas no no 1 do citado art. 13o ou no art. 16o do CPCI
- sempre seria admissível, por parte do oponente, a prova de que
nenhuma culpa lhe pode ser assacada, relativamente à falta de pa-
gamento das quantias exequendas, uma vez que o DL 68/87, de 9/2,
mandou aplicar, à responsabilidade subsidiária dos gerentes ou ad-
ministradores de sociedades de responsabilidade limitada, o disposto
no art. 78o do Código das Sociedades Comerciais, cujo no 1 preceitua
que aqueles “respondem, para os credores das sociedades quando,
pela inobservância culposa das disposições legais ou contratuais des-
tinadas à protecção destes, o património social se torne insuficiente
para a satisfação dos respectivos créditos”;

10 - Donde concluir-se que, também por esta razão, a oposição
deveria ter sido julgada procedente;

11 - Assim, atenta a violação dos supracitados normativos legais,
por erro de interpretação, deve revogar-se a douta sentença recorrida,
substituindo-a por douto Acórdão através do qual se julgue procedente
a oposição em causa.”

Também o oponente, dizendo-se inconformado, interpôs recurso
para a Secção de Contencioso Tributário do STA, protestando alegar
no Tribunal “ad quem”, o qual por despacho de fls 102v foi julgado
deserto por “não terem sido apresentadas alegações e conclusões,
tal como determina o art. 356o do CPT para os recursos jurisdicionais
em processo de execução fiscal”, sem que o oponente/recorrente tenha
esboçado qualquer reacção a tal decisão.

Fica, assim, para conhecer apenas o recurso do Ministério Público.
Não houve contra-alegação.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
“A) - Contra a Sociedade António Domingues, Lda. com sede em

Relvios, Foz de Arouce, Lousã, foram instaurados os processos de
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execução fiscal no 11.6/84 e apensos, na Repartição de Finanças do
Concelho da Lousã, para cobrança da quantia global de 2.928.803$00,
proveniente de contribuições para o Centro Regional de Segurança
Social de Coimbra dos meses de Dezembro de 1982, Janeiro a De-
zembro de 1983, Janeiro a Dezembro de 1984 e Janeiro, Fevereiro,
Junho e Julho de 1985, quotizações para o fundo de Desemprego
do período de Março de 1979 a Dezembro de 1981, taxa da Di-
recção-Geral de Energia de 1985, imposto de circulação dos 2o e
3o trimestres de 1986 e IVA de Setembro de 1986.

B) - Por falta de bens penhoráveis pertencentes à executada, or-
denou o Sr. Juiz auxiliar a reversão contra o oponente, enquanto
sócio gerente daquela, nos termos dos arts 16o e 146o do CPCI e
13o do dec.lei 103/80, de 9 de Maio, por despacho de 16 de Agosto
de 1989.

C) - Em 21 de Fevereiro de 1992 foi efectuada a penhora de dois
prédios do oponente, que lhe foi notificada em 29/2/92.

D) - A petição de oposição foi apresentada em 17 de Março de
1992.

E) - A Sociedade António Domingues, Lda. dedicava-se à actividade
de construção civil e obras públicas.

F) - No exercício dessa actividade realizou, em regime de emprei-
tada, diversas obras para as Câmaras Municipais de Lousã, Oliveira
do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova e Soure.

G) - Antes de 1982, em data que não foi possível determinar, al-
gumas dessas Câmaras Municipais, por insuficiência de verbas dis-
poníveis, deixaram de pagar atempadamente preços das empreitadas
das obras públicas.

H) - Tais Câmaras passaram então a emitir “declarações de dívidas”
a favor dos empreiteiros, entre os quais a executada António Do-
mingues, Lda., a fim de eles as poderem descontar.

I) - Tal prática bancária foi, no entanto, posta de parte passado
algum tempo, em virtude de as Câmaras Municipais não satisfazerem
os pagamentos devidos nas datas dos vencimentos.

J) - As faltas dos pagamentos pelas Câmaras Municipais das obras
efectuadas vieram criar várias dificuldades financeiras insuperáveis
à Sociedade António Domingues, Lda., que continuava a ter os en-
cargos fixos das remunerações com os trabalhadores, os descontos
para a Segurança Social, os impostos e os fornecedores.

L) - Por virtude desses factos entrou tal sociedade em rotura fi-
nanceira por volta do ano de 1983, vendo-se na necessidade de pa-
ralisar algumas obras e despedir a quase totalidade dos seus cerca
de 70 trabalhadores.

M) - Foi apenas devido aos factos referidos nas alíneas G) e L)
que a sociedade executada deixou de pagar as dívidas exequendas
na altura da sua cobrança e posteriormente.

N) - À data dos factos atrás descritos foram gerentes da sociedade
António Domingues, Lda., o ora oponente e um seu irmão de nome
António Domingues.

O) - Por outras dívidas fiscais da mesma sociedade já o ora oponente
deduziu oposição com os mesmos fundamentos, à execução que contra
ele reverteu, tendo a sentença, proferida em 5/12/89, julgado pro-
cedente tal oposição e decretado a extinção da instância contra ele
movida”.

O M.mo Juiz considerou ainda “não provados os restantes factos
articulados pelas partes.”
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Foi com base nesta factualidade, e que este Tribunal tem de actuar
(art. 21o no 4 do ETAF), que a sentença recorrida julgou improcedente
a oposição, relevando sobretudo para a decisão o facto de o oponente,
deter a qualidade de gerente e ter exercido de facto tal gerência,
durante o período em que nasceram as dívidas exequendas, repor-
tando-se o nascimento de todas elas (dívidas) a um momento anterior
à entrada em vigor do art. único do Dec. lei 68/87 (Fevereiro de
1987).

Fundamentou-se ainda a mesma sentença na consideração de que
o despacho a ordenar a reversão da execução contra o oponente
ocorreu em 16/8/89, data anterior à entrada em vigor do CPT, e
com base nos pressupostos dos arts. 16o do CPCI e 13o do Dec.lei
103/80 de 9/5.

Daqui partiu o M.mo Juiz para a conclusão de que o oponente
é “titular da obrigação de responsabilidade pelo pagamento das dívidas
exequendas não lhe sendo aplicável quer o regime previsto no Dec.
lei 68/87 quer o previsto no Código de Processo Tributário”, pelo
que “não interessa averiguar se a falta de pagamento procede ou
não de culpa sua. Já que o facto de ter exercido as funções de gerente
é, só por si, suficiente para lhe imputar a responsabilidade por tal
pagamento.”.

Diferente, porém, é o entendimento do Ex.mo Magistrado recor-
rente, segundo o qual o M.mo Juiz teria violado o disposto no art. 2o

no 1 do Dec.lei 154/91 de 23/4, em detrimento do art. 16o do CPCI
e art. 13o do Dec. lei 103/80 (este relativamente às dívidas à Segurança
Social) em que se fundamentou a decisão recorrida).

Mas, se assim não se entender - continua o recorrente - porque
a reversão da execução ocorreu em 16/8/89 - data que releva para
a definição dos pressupostos em que assenta a responsabilidade sub-
sidiária das pessoas referidas no citado art. 13o ou no art. 16o do
CPCI - a oposição deveria proceder, igualmente, face à demonstrada
inexistência de culpa do oponente pelo não pagamento das dívidas
exequendas, ao abrigo do Dec. lei 68/87 de 9/2 que mandou aplicar
à responsabilidade subsidiária dos gerentes ou administradores das
sociedades de responsabilidade limitada o art. 78o do Código das
Sociedades Comerciais.

Delimitado, assim, o objecto do recurso e o seu âmbito, são duas
as questões que urge resolver:

- A primeira, a de saber se no caso vertente é aplicável o art.
13o do Código de Processo Tributário.

- A outra, caso improceda a primeira, a de saber se é aplicável
o Dec. lei 68/87 de 9/2.

Comecemos pela primeira, referindo, desde logo, como expressa-
mente decorre das alegações, que o entendimento preconizado pelo
recorrente buscou a sua motivação no Acórdão deste STA de 29/1/92
- Rec. 12 125 publicado in Acórdãos Doutrinais no 372 pág. 1323
a 1327.

Simplesmente, trata-se de um aresto único cuja doutrina ali per-
filhada não logrou continuadamente por em tal Acórdão se reconhecer
não ser esse o melhor entendimento. Por exemplo, no recente Acórdão
de 2/3/95 - Rec. 14 930, tal como já o fizera noutra ocasião, em Acórdão
de 19/10/94 - Rec. no 17 388 que cita, alterou a sua opinião.

Significa isto que, salvo aquele caso isolado, a jurisprudência firme
deste STA sobre o âmbito de aplicação do art. 13o do CTP tem
sido em sentido contrário ao propugnado nas alegações do presente
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recurso, sem que se descortinem razões válidas que levem à alteração
deste rumo da jurisprudência.

Impõe-se-nos, assim seguir essa orientação, com vista a obter, no
tratamento de casos análogos, uma interpretação e aplicação uni-
formes do direito (art. 18o, no 3 do Código Civil) na falta de melhor
argumentação carreada para os autos eventualmente justificativa de
alteração desta linha jurisprudencial (cfr. Ac. deste STA de 2/3/95).

A aplicação retroactiva do art. 13o do CPT, defendida pelo Ilustre
Magistrado recorrente esbarra com uma séria dificuldade, que tem
a ver com o princípio do irretroactividade das leis, ínsito no art. 12o

do Código Civil no sentido de que a lei material, de natureza subs-
tantiva, só se aplica para o futuro.

O art. 3o do Código de Processo Tributário, segundo o qual “no
processo tributário, a lei nova é de aplicação imediata” não pode
ter outro sentido que não seja o de que, nada se dizendo em contrário,
a lei nova, do Código de Processo Tributário, só rege para o futuro,
por ser o único que se harmoniza com aquele art. 12o do Código
Civil.

Foi propósito do legislador restringir a aplicação imediata da nova
lei tão-somente às normas de natureza processual (cfr. Ac. deste STA
de 2/3/95 já citado).

Daí que também o no 1 do art. 2o do Dec.lei 154/91 de 23/4 que
aprovou o Código de Processo Tributário - não possa interpretar-se
de forma a acolher uma interpretação retroactiva “aos processos pen-
dentes” de normas de direito substantivo.

Se o legislador tivesse a intenção de conferir efeito retroactivo
às normas de direito substantivo tê-lo-ia referido expressamente, o
que não fez.

Ora, volvendo ao caso dos autos, verifica-se que as dívidas exe-
quendas reportam-se aos anos de 1982 a 1986 pelo que a definição
dos pressupostos em que assenta a responsabilidade subsidiária das
pessoas referidas no no 1 do art. 13o do Dec.lei 103/80 e art. 16o

do CPCI, radica nas normas legais vigentes ao tempo em que “nas-
ceram” essas mesmas dívidas, ou seja, de factos tributários.

Esses normativos, tal como se considerou na sentença recorrida
são os dos art. 16o do CPCI e 13o do Dec.lei 103/80.

Daí que, relativamente à primeira questão, a sentença recorrida,
na medida em que aplicou aqueles comandos legais, se tenha por
correctamente fundamentada de direito, acima de qualquer censura,
não sendo aplicável à situação concreta o art. 13o do CPCI e 13o

do Dec.lei 103/80.
Daí que, relativamente à primeira questão, a sentença recorrida,

na medida em que aplicou aqueles comandos legais, se tenha por
correctamente fundamentada de direito, acima de qualquer censura,
não sendo aplicável à situação concreta o art. 13o do CPT que só
é aplicável às dívidas que nasceram após a entrada em vigor do CPT.

Sustenta o Ex.mo Recorrente - esta a 2a questão a decidir - que
a reversão da execução ocorreu em 16/8/89 data que releva para a
definição dos pressupostos da responsabilidade subsidiária das pessoas
referidas no no 1 do citado art. 13o ou no art. 16o do CPCI pelo
que - sempre seria admissível por parte do oponente, a prova de
que nenhuma culpa lhe pode ser assacada à falta de pagamento das
quantias exequendas, uma vez que o Dec.lei 68/87 de 9/2, mandou
aplicar à responsabilidade subsidiária dos gerentes ou administradores
de sociedades de responsabilidade limitada, o disposto no art. 78o

do Código das Sociedades Comerciais.

1431

Colocada assim a questão, poderia supor-se que se pretende discutir
a culpa do oponente, mas não, e nem podia fazer-se no presente
recurso para o STA que apenas conhece de direito (art. 21o no 4
do ETAF).

A discussão transfere-se, pois, para o ponto fulcral da questão e
que é a de saber se, ao caso sub-judice, é aplicável o Dec.lei 68/87,
como defende o recorrente.

Este diploma veio aplicar à responsabilidade dos gerentes e ad-
ministradores das sociedades de responsabilidade limitada a que se
refere o art. 16o do CPCI, o regime do art. 78o do Código das So-
ciedades Comerciais, nos termos do qual, “os gerentes, administra-
dores ou directores respondem para com os credores da sociedade
quando, pela inobservância culposa das disposições legais ou con-
tratuais destinadas à protecção destes, o património social se torne
insuficiente para a satisfação dos respectivos créditos (. . .)”

Deu-se como assente que o oponente deteve a qualidade de gerente
e que exerceu de facto tal gerência durante o período em que nasceram
as dívidas exequendas que, como se viu, respeitam a contribuições
para a Segurança Social de Dezembro de 1982 a Julho de 1985, quo-
tizações para o Fundo de Desemprego de Março de 1979 a Dezembro
de 1981, taxa da Direcção-Geral de Energia de 1985, imposto de
circulação dos 2os. e 3os. trimestres de 1986 e IVA de Setembro de
1986.

Todas nascidas, portanto, em datas anteriores à entrada em vigor
do artigo único do Dec.lei 68/87 de 9/2.

Todas as execuções foram instauradas entre 15/2/84 e 20/3/87.
Não assume qualquer relevância para efeitos de aplicação do

Dec.lei 68/87 o facto de a reversão da execução ter ocorrido em 16/8/89.
Com efeito, é entendimento da doutrina e da jurisprudência firme

deste Tribunal que, nos termos do mencionado art. 16o do CPCI,
a responsabilidade dos gestores delimita-se quer pelo período em
que se verificou o facto tributário, quer pelo da cobrança voluntária
em que os impostos devem ser pagos.

Isto porque, em síntese, e por um lado, são os gerentes que agem
em nome da sociedade, como seus órgãos, estando 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 conhecimento 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 de cobrança voluntária (cfr. por todos os Acs. deste
STA de 18/1/89 in AD no 332-333 pág. 1070 e de 30/5/90 - Rec.
11 985).

Na situação concreta os pressupostos definidores da responsabi-
lidade do oponente são de data anterior à vigência do Dec.lei 68/87
que, sendo de carácter inovador e não interpretativo, não opera quais-
quer consequências nestes autos, por respeito ao já mencionado prin-
cípio tradicional da não retroactividade das leis, previsto no art. 12o

do Código Civil, no sentido de que elas só regem para o futuro (cfr. o
mesmo Ac. de 30/5/90 - Rec. 11 985; de 1/7/92 - Ac. Dout. 374 pág. 186
e de 11/2/91 (do Pleno) in Ac. Dout. 367 pág. 902), como é também
salientado na sentença recorrida.

Assim se conclui, ao contrário de que defende o recorrente, que
também a data da reversão da execução em nada releva para a de-
finição dos pressupostos em que assenta responsabilidade subsidiária
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das pessoas referidas no no 1 do citado art. 13o do Dec.lei 103/80
ou no art. 16o do CPCI.

Improcedem, pois, ambas as questões objecto do recurso.
A sentença recorrida deve pois manter-se na ordem jurídica porque

não violou qualquer dos normativos referidos pelo recorrente nas
suas doutas alegações.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a decisão recorrida.

Sem custas porque delas está isento o Ministério Público.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) - Agos-
tinho Castro Martins (com a declaração de voto anexa) — Santos
Serra.

Declaração de voto

1. Continuo a entender, conforme tive ocasião de desenvolver nou-
tros lugares, que a responsabilidade civil dos gestores de sociedades
de responsabilidade limitada consagrada no arto 16o do CPCI63 não
é objectiva.

Tenho consciência de assim a afrontar jurisprudência reiterada desta
Secção de que tal responsabilidade, embora subsidiária, é objectiva
(ou - o que vem a dar no mesmo - sujeita às regras da fiança, como
se de “fiança legal” se tratasse).

É certo que em alguns arestos se fala em “culpa funcional”, mas
sempre o discurso e tratamento subsequentes funcionam como se
de responsabilidade objectiva, conquanto subsidiária, se tratasse: 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).

Contra tal jurisprudência podem alinhar-se os seguintes argu-
mentos:

A nossa tradição jurídica é, pelo menos desde o Cód. Civil de
Seabra, no sentido de que a responsabilidade civil só existe inde-
pendentemente 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 absoluto de excluir
a existência de culpa em tais casos - vd. neste sentido a parte final
do no 2 do preâmbulo do DL no 68/87-02-09).

Em segundo lugar será difícil, senão impossível, de justificar, face
à actual Constituição, uma responsabilidade objectiva por multas pe-
nais (incluídas na previsão do art. 16o do CPCI, por sinal aí não
imitado pelo art. 13o do CPT).

Acresce que hoje, com a aceitação generalizada da doutrina da
interpretação actualista da lei, é de atribuir peso e significado a estas
afirmações feitas no preâmbulo do citado 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
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poderão disponivelmente mover. Pressupõe uma regra de justiça, isen-
ta de qualquer fatalismo tendencialmente inadequado (. . .). Daí que
perca cada vez mais sentido dotar o Estado, enquanto credor social,
de um estatuto desproporcionadamente privilegado”.

É assim o próprio legislador a contribuir para nos radicar na con-
vicção de ser ofensivo da Constituição, designadamente os seus artos 2o

e 13o, o entendimento de que no dito arto 16o se consagrou uma
presunção inilidível de culpa (cfr. os votos de vencido lavrados no
Acórdão do Tribunal Constitucional no 328/94, de 13 de Abril, processo
no 641/92, in D. da República, II série, no 259, pág. 11.302).

2. Apesar do exposto votei a conclusão e o essencial da funda-
mentação do presente aresto porquanto o recorrente não afrontou
- e por isso aceitou - a pronúncia da sentença acerca da interpretação
que esta, na esteira da referida jurisprudência, fez do arto 16o do
CPCI63, Com efeito, o recorrente limitou-se a sustentar que a solução
devia ser outra porque ao caso não era aplicável esse preceito mas
sim o arto 13o, no 1, do CPT ou o arto 78o, no 1, do Cód. das Sociedades
Comerciais (para onde remete o arto único do DL no 68/87-02-09),
que na verdade aqui não são aplicáveis. Devo, porém, acrescentar
que, face aos termos amplos do arto 2o, no 1, do CPT91 só me parece
decisiva porque o despacho a ordenar a reversão (cuja legalidade
se discute nesta apenso de oposição) é de 16-8-89 e a esse tempo
ainda não existiam aquelas normas de 1991.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Artigo 285o do C.P.T. Natureza
do prazo para a sua dedução. Reversão da execução. Gerente
de facto e de direito. Responsabilidade subsidiária. Artigo
16o do C.P.C.I. DL. no68/87, de 9/II. Artigos 13o e 3o do
C.P.T. Artigo 2o, 1, do DL.no154/91, de 23 de Abril.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo de 20 dias fixado no art.285o, 1, do CPT tem
a natureza de prazo judicial, processual ou adjectivo;

II — Assim, é-lhe aplicável, na sua contagem nos termos do
art.49o, 3, daquele diploma, o disposto no art. 144o, 3,
do CPC, suspendendo-se tal prazo durante as férias, sá-
bados, domingos e dos feriados;

III — O artigo 3o do CPT apenas se refere à aplicabilidade
imediata das normas de natureza processual, o mesmo
se verificando com o art.2o, 1, do DL. no 154/91, de
23/IV, que aprovou o C.P.T.;

IV — 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;
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V — Por isso, o art.13o do CPT só se aplica às dívidas que
nasceram após a entrada em vigor do CPT.

Recurso no 18.251 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
António José Mota Pimenta 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 Coimbra que julgou procedente a presente oposição deduzida por
António José Mota Pimenta, casado, economista, residente na Rua
António José de Almeida, 214, 1o, Esq., em Lisboa, vem até nós
a Fazenda Pública, extraindo da alegação de recurso 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 previsto na alínea a) do no1 do artigo 285o

do C.P.T.;
3 - Tal prazo deverá ser contado de acordo com as regras do ar-

tigo 279o do Código Civil, por força do que estatui o no4 do artigo
144o do C.P.C., já que a oposição se configura como uma acção digirida
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 instituído quer pelo artigo único do DL.no88/87,
de 9 de Fevereiro, quer pelo artigo 13o do C.P.T.;

6 - O primeiro preceito porque não tem efeito retroactivo, dado
que tendo 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 resultava 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.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o
Exmo.Magistrado do Ministério Público emitido parecer no sentido
da incompetência hierárquica desta Secção para o conhecimento do
recurso. E isto porque a Rct., mas 1a, 2a e 3a conclusões ”afirma
factos donde retira a consequência jurídica da intempestividade da
dedução da oposição”.

Porém, como consta do acórdão interlocutório de fls.284-285vo,
se ”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”, verdade é que se trata de ”actos
processuais de que o tribunal conhece por constatação no processo”.

E foi assim que aí se ordenou a requisição do processo executivo
atinente à Repartição de Finanças, o qual se mostra já apenso por
linha.
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Pois bem, de fls.6-8 do mesmo se vê que o ora recorrente foi nele
citado em 08.V.1992, sendo que a petição da oposição deu entrada
em 03.VI.1992, conforme carimbo da Repartição de Finanças de Can-
tanhede com o no5014, no rosto dela aposto.

Prendem-se estes marcos temporais com a primeira questão agora
a resolver posto que improcedente a prévia, qual é a da natureza
do prazo para deduzir oposição à execução fiscal, no regime do Código
de Processo Tributário.

Entende a Rct. que tal prazo deve ser contado de acordo com
as regras do artigo 279o do Código Civil, ”ex vi” do no4 do artigo 144o

do C.P.C., já que a oposição se configura como uma acção dirigida
ao exequente.

Como é sabido, a oposição do executado corresponde aos embargos
de executado em processo civil - artigos 812o e segts. do C.P.C.

Ora, se é verdade que a oposição do executado em processo civil
”constitui uma contra-acção do devedor à acção executiva do credor”
(cfr. Professor Anselmo de Castro, ”A Acção Executiva Singular, Co-
mum e Especial”, 1970, pág.274), que apresenta ”a figura quase per-
feita duma acção dirigida contra o exequente...” (cfr. Lopes Cardoso
”Manual da Acção Executiva”, pág.275), certo é também, que segundo
este último autor, ”os embargos não constituem instância distinta
da da acção executiva, nem admitem reconvenção” (cfr.op.cit.,
pág. 302).

Daí que seja pertinente 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 oposição”
(cfr. Dro.Alfredo de Sousa e Silva Paixão, CPT Comentado e Anotado,
2a Edição, pág.563).

E essa inserção da oposição na instância executiva foi consagrada
pelo legislador no C.P.T., ao regulá-la na Secção V do Capítulo II
(Do processo) do título V (Do processo de execução fiscal), à se-
melhança do que acontecia, já, no CPCI - artigo 175o.

Como assim, configurando-se a oposição à execução como ”acto”
a praticar na instância executiva, improcede a conclusão 3a da alegação
da Rct.

A chave para a solução do problema que nos ocupa encontra-se
no artigo 49o do Código de Processo Tributário que, sob a epígrafe
”Contagem dos prazos”, assim reza:

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, a oposição à execução não tem o seu desenvolvimento
através de qualquer dos processos ou meios processuais taxativamente
enunciados nos nos.1 e 2 do preceito, antes e necessariamente é abar-
cada pela previsão do seu no3.

É que, por um lado, o processo de execução fiscal, no regime do
C.P.T., mantém natureza judicial, embora nem todos os actos nele
praticados sejam materialmente jurisdicionais - não o sendo, também,
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materialmente administrativos - mas, sim, ”verdadeiros actos-trâmite,
condição da prática de outros, encadeados todos na respectiva sucessão
processual” (é este o entendimento maioritário desta Secção; cfr.,
entre outros, os Acs. de 19.II.92 - rec.13.830, 18.III.92 - recs. 13.786
e 13.776, e de 6.V.92 - rec.13.897).

Por outro lado, a oposição, pressupondo a precedência de uma
execução - de cujos autos constitui mero apenso - ”tem uma função
subordinada, como que de resposta à iniciativa do autor exequente,
em termos de contestação da petição deste na lide executiva” (Ac.
desta Secção de 19.V.91, rec.no13.357).

Consequentemente, na contagem do prazo de vinte dias do ar-
tigo 285o, 1, do C.P.T., não se incluem ”as férias, sábados, domingos
e dias feriados”, por força do no3 do artigo 144o do Código de Processo
Civil (redacção do DL.no381-A/85, de 28 de Setembro).

”Ora, sabendo nós que o executado - oponente foi citado em 08
de Maio de 1992, donde que o ”dies ad quem” do falado prazo foi
05 de Junho de 1992, patente é que a petição de oposição, entrada
em 03.VI.1992, é tempestiva.

Como assim, improcede a conclusão 2a da alegação deste recurso
jurisdicional.

Passemos à segunda questão colocada no mesmo - a da legalidade
da reversão.

Com interesse para a sua decisão, os autos mostram os seguintes
factos:

- O oponente foi sócio-gerente da originária executada no período
a que respeita em causa;

- Nessa qualidade, praticou actos de gestão, em nome e no interesse
da sociedade;

- Antes da gerência daquele - Dr. Mota Pimenta -, a situação da
empresa era desastrosa;

- Havia, por parte do Banco Pinto & Sotto Mayor a garantia de
auxiliar a empresa na recuperação a médio e a longo prazo;

- Tal Banco conhecia a situação da empresa, antes da tomada de
posse dos últimos accionistas;

Com eles, a empresa estava francamente a recuperar quando o
Banco retirou o apoio;

- Existiam, nessa altura, contratos perfeitamente praticáveis, no
valor de cento e dez mil contos, com os quais ficou quando a fábrica
fechou;

- A gerência a que pertencia o Dr. Mota Pimenta empenhou-se
no sentido de uma actuação gestionária de rigor e isenção.

Ante esta factualidade, o Mmo.Juiz, no entendimento de que ”não
basta a simples demonstração pela Fazenda Pública da qualidade de
gestor em relação a certa pessoa e da insuficiência de bens da sociedade
para que a execução possa reverter contra os gestores”, do que a
Rct. dissente, julgou a oposição procedente.

Assim, a questão a decidir é a de saber se o artigo 13o do CPT,
ao definir os pressupostos da responsabilidade dos gerentes ou ad-
ministradores de sociedades de responsabilidade limitada pelas dívidas
da sociedade, é de aplicação aos processos de execução pendentes
à data da entrada em vigor daquele compêndio adjectivo, sendo, por
isso, de aplicação retroactiva às dívidas anteriores a essa entrada em
vigor.

Como se lê no acórdão desta Secção de 10 do corrente, recurso
18.794, ”a questão dos sujeitos passivos, incluindo os responsáveis,
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insere-se no direito tributário material e não no direito tributário
formal, ou seja, a regulação dos procedimentos destinados à liquidação
e cobrança dos impostos, o conjunto das normas que regulam a forma,
o procedimento que a Administração e os contribuintes têm de seguir
nas suas actuações para que as normas de direito tributário material
sejam executadas, para que os direitos que eles reconheçam sejam
realizados.

”Isto significa que o artigo 13o do CPT é uma norma de direito
material e, por isso, só se aplica às dívidas que nasceram após a
sua entrada em vigor”.

Na verdade, o artigo 3o do CPT estabelece que «no processo tri-
butário, a lei nova é de aplicação imediata, salvo disposição em con-
trário, mas não poderá afectar as garantias, direitos e interesses le-
gítimos anteriormente constituídos dos contribuintes ».

Este preceito, que constitui a concretização da norma do artigo 2o,
1, do DL.no154/91, de 23/IV, diz respeito, apenas, ao processo tri-
butário, ou seja às normas de carácter adjectivo, de harmonia com
a regra geral de aplicação imediata da lei nova de carácter processual.

No que concerne às normas de natureza substantiva, como bem
se observa no acórdão desta Secção de 2 de Março último, recurso
14.930, ”não se vê válida razão para que o legislador se tivesse afastado
da regra geral consignada no artigo 12o, 1, do Código Civil de que
a lei material tem efeito prospectivo, ou seja, só se aplica para futuro.
E se o legislador tivesse querido que os regimes de natureza substantiva
fossem de aplicação imediata - e, pois, com efeito retroactivo -, cer-
tamente o teria estabelecido com clareza no artigo 3o do 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”.

E, mais à frente, realça-se no mesmo aresto que ”se compreende
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 à regra geral do artigo 12o, no1, 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 art.2o, no1, do DL.no154/91, de 23 de Abril,
com o art.3o do CPT, o mais razoável é entender que o legislador,
num e noutro preceito, quis referir-se, apenas, às normas de natureza
processual”.

Do exposto resulta que a responsabilidade do oponente António
José Mota Pimenta em relação à dívida exequenda nascida em 1982
se rege pelo artigo 16o do Código de Processo das Contribuições
e Impostos, segundo o qual, para que essa responsabilidade se ve-
rifique, 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 uniforme deste Supremo Tribunal (vide o Acórdão
de 22.IX.1993, recurso no16.700 e a abundante jurisprudência aí
citada).

Decidindo em contrário, a sentença recorrida não pode manter-se.
Termos em que se acorda em dar provimento, neste ponto, ao

recurso revogando tal aresto, em consequência julgando improcedente
a oposição.
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Custas pelo oponente em 1a instância, não sendo devidas neste
Supremo.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel-Re-
lator — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Domingos
Brandão de Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio 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 18.595. Recorrente: Ministério Público e António dos
Santos Jacob Ferreira; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Coimbra que
lhe julgou improcedente a impugnação que havia deduzido contra
a determinação da matéria colectável relativa ao exercício de 1988,
da quantia de 3 460 427$00, bem como da liquidação da contribuição
industrial, grupo A, e juros compensatórios, nos montantes, respec-
tivamente, de 693 075$00 e 237 887$00, veio o Ite António dos Santos
Jacob Ferreira recorrer, concluindo a sustentar que:-

-uma vez que apresentou a declaração mod. 2 da CI e esta era
suficientemente clara e foi possível determinar através dela a matéria
colectável, só por ter havido dúvida fundada sobre se o resultado
da escrita correspondia à realidade poderia ter sido tributado pelos
lucros presumivelmente obtidos;

-ora, tal dúvida não estaria minimamente fundamentada no relatório
do exame à escrita efectuado, o que constituiria vício de forma e
preterição de formalidades legais;

-mesmo que tivesse existido a fundamentação, a tributação com
base em presunções ou métodos indiciários seria de fazer pelas regras
aplicáveis aos contribuintes do grupo B, o que não aconteceu;

- constando do relatório da Fiscalização Tributária a conclusão
que havia decréscimos de 1987 para 1988 nas percentagens de lucro
bruto sobre custos, alegada a escassez de trabalhos e a concorrência
que determinou a redução das margens de lucro, constando ainda
do relatório aludido que o Ite apenas empreitou obras públicas sujeitas
a controlo através de elementos oficiais e apurado, da análise efec-
tuada, nada que levasse a concluir que tivesse havido outros proveitos
além dos contabilizados;
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-mesmo assim, no dito relatório refere-se ter havido falta de rigor
nos resultados, por não terem sido inventariados valores de obras
em curso ou inventariadas matérias primas inferiores às reais, pre-
sumindo-se obras em curso calculadas pelos custos directos conta-
bilizados em Dezembro de 1988 e existências finais inerentes aos
proveitos contabilizados, calculados por uma margem de comercia-
lização igual à apurada em 1987, os seja 12 %;

-contrariamente ao decidido na sentença recorrida, não está sub-
traída à censura judicial a fixação do valor, lucro ou rendimento,
pelas respectivas comissões, sempre a mesma foi impugnável, não
existindo ali zona discricionária;

- que na sentença recorrida não foi conhecida, embora tivesse sido
impugnada;

-não se tendo pronunciado sobre a alegada impossibilidade de tri-
butar os contribuintes do grupo A da CI pelas regras aplicáveis a
esse grupo com base em presunções ou métodos indiciários e sobre
a determinação da matéria colectável, também impugnada, a sentença
é nula nos termos do art. 668o/1/d) do CPCivil.

Teriam nela sido infringidos os arts. 6o/1 e 2, 54/§ 1o e 136o/§ 1o

do CCI, 120o do CPT e 268o/4 da CR.
Contra-alegou a Representante da FaPa, a sustentar a improce-

dência do recurso, anotando que a correcção da existência de ma-
térias-primas em 1988 seria reclamável de acordo com o art. 70o e
ss do CCI e que os factos alegados no presente recurso não podem
ser apreciados por esta formação, de acordo com o art. 21o/4 do
ETAF.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento
com fundamento na omissão de pronúncia, sendo de anular a sentença
recorrida, uma vez que esta não apreciou concretamente as questões
postas pelo Ite, limitando-se a “discretear” abstractamente sobre o
acto tributário, a fundamentação do acto administrativo, a tributação
por presunção, as formalidades legais e o poder discricionário da
Administração Fiscal.

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.

Na verdade, logo na conclusão F, o Rte alega a apresentação da
declaração mod. 2 da CI, a clareza da dita e a não notificação para
prestação de esclarecimentos, nos termos do art. 49o do CCI;

E depois, nas conclusões G, J, L, M fazem-se referências ao relatório
do exame à escrita do Rte;

E, ainda, na conclusão K, aduz-se a redução das margens de lucro,
justificada pela “escassez de trabalhos, a concorrência e a necessidade
de ao Rte serem adjudicadas obras para não ficar parado, e justificante
da baixa “rentabilidade” obtida.

Sem que tais invocações e referência tenham sido levadas ao pro-
batório, onde não aparece sequer mencionado por remissão o aludido
relatório de exame à escrita da Rte.

E tanto as inovações referidas como as referências ao relatório
(estas por representação textual) constituem determinações da rea-
lidade, do domínio dos factos, que o Rte propõe para conhecimento
no recurso, na medida em que, não figurando no probatório da peça
recorrida, não integram a matéria de facto adquirida que este tribunal
tenha de acatar, impedindo o seu questionamento.
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Não. São questões-de-facto que pedem, ainda, discussão e apre-
ciação no tribunal ad quem.

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 pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — Relator — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Recurso no 18.617 de que é recorrente Sílvio Sousa de Faria 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
Administrativa:

1. Sílvio Sousa de Faria, inconformada com a sentença de fls.21,
proferida, em 16 Abril 93, pelo Mmo. Juiz do T.T. 1a Instância do
Porto — 3o Juízo, na qual se julgou improcedente a oposição que
deduzira contra a execução fiscal movida a ”Confecções têxteis — Efe
& ESS, Lda.”, por dívidas ao CRSS do Porto, dos anos de 1977 a
1980, contra si revertida, pelo montante de 4.342.707$00, daquela
decisão interpôs recurso para este STA, assim concluindo, em síntese,
a respectiva alegação:

1. Com a entrada em vigor do CPT, passou a caber aos gerentes
ou administradores das sociedades comerciais de responsabilidade li-
mitada o ónus da prova de não ter sido por sua culpa que o património
da sociedade se tornou insuficiente para satisfação das dívidas de
contribuições e impostos;

2. Este regime aplica-se aos processos pendentes à data da entrada
em vigor daquele Código, por força da disposição no art.2o, 1, do
DL. 154/91, sendo de aplicação retroactiva;

3. Assim, perdeu interesse a questão de saber qual a implicação
do DL.68/87, de 9 Fev., no regime da responsabilidade dos gerentes,
pois que o CPT se aplica aos processos pendentes por dívidas de
contribuições e impostos nascidos antes ou depois da entrada em
vigor do DL.68/87;
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4. Perfilhando entendimento diverso e não conhecendo da prova
testemunhal produzida atinente à culpa do responsável subsidiário,
por considerar inútil esse conhecimento, dado que a divida exequenda
se constituiu antes da entrada em vigor do DL.68/87 e a gerência
foi efectiva, a sentença recorrida fez incorrecta interpretação e apli-
cação da lei, violando o disposto nos arts.13o e 237o, 3, do CPT.

Termina pedindo, com o provimento do recurso, se revogue aquela
sentença, a substituir por outra que conheça de todas as questões
relativas à legitimidade do recorrente, como responsável subsidiário.

1.1. Contra-alegando, pugnou a Fa.Pa pela manutenção do decidido.
1.2. O Exmoo. Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

no sentido do provimento do recurso, devendo ordenar-se a ampliação
da matéria de facto, com vista a determinar se o ”responsável sub-
sidiário” agiu, ou não, com culpa.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada na decisão a seguinte factualidade:
”a) por dívidas à segurança social dos anos de 1977, 1978 e 1979,

foi instaurada execução fiscal contra Confecções Têxteis Efe & Esse,
Lda;

b) nessa execução foram penhorados e vendidos diversos bens, sen-
do no entanto o produto da venda insuficiente para pagamento das
quantias exequendas;

c) foi declarada a falência da executada e ”dada a inexistência
de activo se entendeu não proferir sentença de graduação” — f. 108
da execução.

d) por despacho de f.104 foi ordenada a reversão da execução
contra os sócio-gerentes da executada, entre os quais o ora oponente;

e) o oponente nos anos de 1977 a 1979 era gerente da executada
aí exercendo tal actividade”.

2.1. Esta a matéria de facto que o Mmo.Juiz entendeu necessária
para a decisão, considerando que, reportando-se as dívidas a momento
anterior à entrada em vigor do DL.68/87, de 9 Fev., apenas se impunha
apurar se o gerente exercia, ou não, de facto, a gerência da sociedade
originária devedora, não importando determinar a sua eventual culpa
no tocante à falência daquela.

E, depois de analisar o regime decorrente do preceituado no art.13o,
do DL. 103/80, de 9 Maio, no seguimento do que já dispunha o art.4o

do DL.512/76, de 3 Julho, segundo o qual os gerentes eram respon-
sáveis desde que verificada a gerência efectiva, não bastando a simples
gerência nominal ou de direito, afastou a aplicabilidade retroactiva
do regime decorrente do DL.68/87, pretendida, em seu entender, pelo
oponente, julgando a oposição improcedente, porquanto, tendo-se
provado ter aquele exercido as funções inerentes à gerência da so-
ciedade, nos anos a que respeitam as dívidas, por força do art.4o,
do DL.512/76, de 3 Julho, era o mesmo responsável subsidiário pelo
seu pagamento.

2.2. Vejamos, pois, se ao recorrente assiste razão.
Conforme tem sido jurisprudência corrente deste STA, a respon-

sabilidade dos administradores e gerentes das empresas ou sociedades
de responsabilidade limitada pelas dívidas ao Estado ou à Segurança
Social, tal como era imposta e definida pelos arts.16o, do CPCI, para
o qual remetia o art.4o do DL.512/76, de 3 Julho, e 13o do DL.103/80,
de 9 Maio, era baseada na presunção duma culpa funcional, res-
ponsabilidade essa ”ex lege”, dispensando, por isso, a imputação res-
pectiva a um comportamento individual, sendo suficiente, mas também
necessário, o exercício efectivo das funções de gerente (cfr. entre



1442

outros, os acs. de 28.4.93, ”A.D” no386, pág.188, 18.5.94, rec.17.136,
e 15.6.94, rec.14.740).

E assumindo aquelas normas, conforme também se tem entendido,
natureza substantiva, o mesmo sucedendo com o art.13o, do CPT,
correspondente ao art.16o, do CPCI, tendo ocorrido os factos de-
terminantes da eventual responsabilidade do oponente na vigência
do citado art.4o do DL.512/76, com remissão para o art.16o do CPCI,
a este normativo deve recorrer-se para ajuizar dessa responsabilidade,
O que resulta, sem dúvida, da observância do principio geral de apli-
cação das leis no tempo, consagrado no art.12o do C.Civil, segundo
o qual as leis regem para o futuro ”... deixando os factos passados
e os respectivos efeitos jurídicos sujeitos ao regime da lei antiga,
a que vigorava ao tempo da ocorrência daqueles ”(cfr. acs., deste
Tribunal, de 24 Abril 90, rec.12023, 10 Abril 91 (Pleno), ”A.D” 361,
pág.119, 15.6.94, rec.14740, e 10.5.95, rec.18794).

A aplicabilidade, no caso dos autos, do regime do art.13o do CPT,
pretendida pelo recorrente, carece de fundamento legal, porquanto
dos arts.2o, no1, do DL.154/91, e 3o do CPT, não resulta a eficácia
retroactiva daquela norma, pois os mesmos se referem, genericamente,
à mera aplicabilidade das normas de natureza processual, como de-
corre do facto de se tratar dum diploma de direito adjectivo; na ver-
dade, perante a estatuição do art.12o do C.Civil, já referida, se o
legislador pretendesse atribuir eficácia retroactiva às normas de direito
substantivo existentes no CPT, necessário era que o dissesse expressa
e claramente, por forma a não deixar dúvidas, atenta, nomeadamente,
a natureza essencialmente processual do diploma, o que não se verifica
cfr., neste sentido, os acs., deste STA, de 10.5.95, rec.18.794 e de
11.1.95, rec.18603.

Assim, o entendimento seguido na sentença, na medida em que
se considerou dispensável apurar a eventual culpa do oponente re-
lativamente à falência da sociedade, julgando aquele responsável pelo
pagamento das dívidas exequendas, por ter exercido a gerência de
facto nos anos a que elas se reportam, por força do art.4o do DL.512/76,
não violou o disposto nos arts.13o e 237o, 3, do CPT, improcedendo,
pois as conclusões do recurso.

3. Pelo exposto, devendo manter-se na ordem jurídica a decisão
recorrida, nega-se provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Agostinho de Castro Mar-
tins — (vencido nos termos da declaração de voto anexa).

Declaração de voto

Continuo a entender, conforme tive ocasião de desenvolver noutros
lugares, que a responsabilidade limitada consagrada no art.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 conco-
mitantemente se reconhecer sequer ao responsável o direito consig-
nado no no2 do art.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
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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 art.16o consagrada).

Contra tal jurisprudência, que o presente Acórdão seguiu, podem
alinhar-se os seguintes argumentos:

A nossa tradição jurídica é, pelo menos desde o Cód. Civil de
Seabra, no sentido de que a responsabilidade civil só existe inde-
pendentemente de culpa nos casos especificados na lei (cfr. arts.2361o

e ss. daquele código e 483o, no2, do actual Cód.Civil). Ora não parece
que no questionado art.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 em absoluto de excluir
a existência de culpa em tais casos — vd. neste sentido a parte final
do no2 do preâmbulo do DL.no68/87-02-09).

Em segundo lugar será difícil, senão impossível, de justificar, face
à actual Constituição, uma responsabilidade objectiva por multas pe-
nais (incluídas na previsão do art.16o do CPCI, por sinal aí não imitado
pelo art.13o do CPT).

Acresce que hoje, com a aceitação generalizada da doutrina da
interpretação actualista da lei, é de atribuir peso e significado a estas
afirmações feitas no preâmbulo do citado DL.no68/87: ”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, isen-
ta 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 estatuto desproporcionadamente
privilegiado”.

É assim o próprio legislador a contribuir para nos radicar convicção
de ser ofensivo da Constituição, designadamente dos seus arts.2o e
13o, o entendimento de que no dito art.16o se consagrou um presunção
inilidível de culpa (cfr. os votos de vencido lavrados no Acórdão do
Tribunal Constitucional no328/94, de 13 de Abril, processo no641/92,
in D.da República, II série, no259o, pág.11.302).

Foi por estes fundamentos que votei vencido.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Agostinho de Castro Martins.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito — art.
32 no1 al. b) do ETAF.

Recurso no 18.769, em que é Recorrente Fernando Carlos Rodrigues
Mourato, Recorrido a Fazenda Pública, em que foi Relator o Exmo

Conso Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Fernando Car-
los Rodrigues Mourão, 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 287.209$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 versa apenas
matéria de direito - conclusões B, T, H,́ I e T.́

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 e prioritário.

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 do casino, exercendo essa actividade profis-
sional por conta de outrém, que apenas recebeu vencimento de uma
entidade patronal, tendo recebido gratificações não atribuídas por
esta, que consubstanciam verdadeiras liberalidades, sem carácter de
exigibilidade, que apenas os trabalhadores da banca dos casinos têm
as gratificações controladas, havendo outros trabalhadores, por exem-
plo, os da industria hoteleira e restaurantes, que também recebem
gratificações, e grandes, não controladas, e, portanto, impossíveis de
tributar e controlar, as quais são absolutamente irrelevantes para efei-
tos de segurança social, indemnizações por acidentes de trabalho e
despedimentos, que a sua entidade patronal, tendo deduzido o imposto
em relação aos rendimentos de trabalho que pagou, não o fez re-
lativamente às gratificações em causa, por ser incompetente para o
efeito, e, finalmente, que não tem qualquer culpa ou responsabilidade
por o imposto ter sido liquidado fora do prazo normal.

Cfr., respectivamente, conclusões A, B, M, T, D,́ H,́ I,́ e T.́
Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: a respectiva

não sujeição a Imposto Profissional, cuja liquidação impugna.
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. 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
art. 41 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. 32”.
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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, 24 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Reclamação de créditos. IVA. Graduação de créditos. Pri-
vilégio mobiliário geral. Penhora. Impostos indirectos.

Doutrina que dimana da decisão:

Os créditos por impostos indirectos — o IVA é um imposto
indirecto — gozam de privilégio mobiliário geral (arto 736
do Código Civil), ainda que nascidos posteriormente a pe-
nhora — pois o limite temporal é apenas para os impostos
directos — e até ao mês da venda dos bens penhorados,
desde que haja título executivo até à reclamação de créditos
respectiva.

Recurso no 18.791, em que foram Recorrente a Fazenda Pública e
Recorrido Faustino C. José, Lda e Ministério Público e do qual
foi Relator o Exmo Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto — 2o

Juízo — por sentença de 20.6.94, graduou os créditos reclamados da
seguinte forma:

1o Os créditos reclamados de IVA inscritos para cobrança antes
de 11.5.92;

2o Os créditos reclamados pelo Centro Regional de Segurança So-
cial do Porto, relativos aos meses de Abril de 1992, bem como a
quantia exequenda.

Custas nos termos do arto 341 do CPT.»
A digna representante da Fazenda Pública interpôs recurso para

este STA, formulando as conclusões seguintes:
1. A penhora não constitui o limite temporal do privilégio mobiliário

geral.
2. Com efeito, o arto 736, no 1, do CC prevê expressamente que

o privilégio por impostos indirectos se estende aos créditos inscritos
para cobrança durante todo o ano da penhora e nos dois anteriores.

3. Tal significa que os créditos privilegiados por impostos directos
se podem constituir após a penhora.
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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 bens sobre que incide o privilégio.
7. O privilégio mobiliário geral não tem a natureza de garantia

real, sendo um mero direito de crédito com preferência.
8. E ainda que assim se não 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.
10. A sentença recorrida violou o disposto nos artos 736 e 747

do CC.
Termos em que deve ser provido o presente recurso, revogando-se

a sentença recorrida, com a competente admissão e graduação de
todos os créditos de IVA reclamados pela Fazenda Pública.

O distinto representante do Ministério Público junto deste STA
é de parecer que o recurso merece provimento, pois a tese da re-
corrente Fazenda Pública segue jurisprudência deste STA (cfr. o ac.
de 21.4.93, recurso 15.933) que, pela sua bondade, é de manter.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Do relatado alcança-se que o objecto do recurso consiste em

saber se podem reclamar-se e graduar-se créditos de IVA nascidos
posteriormente a penhora.

A sentença recorrida deu como provado que o IVA reclamado
fora inscrito para cobrança desde 9.10.91 até 20.7.92.

A penhora de bens móveis teve lugar em 19.11.91 e 11.5.92.
A venda dos bens realizou-se em Julho de 1993.
Graduou os créditos reclamados do IVA inscritos para cobrança

antes de 11.5.92.
Portanto, a questão é a seguinte: poderão reclamar-se e graduar-se

créditos do IVA inscritos para cobrança após a data da penhora.
A sentença recorrida decidiu que não.
A Fazenda Pública e o Ministério Público entendem que sim.
2. O IVA é um imposto indirecto, pelo que é um imposto de obri-

gação única, incidente sobre actos ou factos isolados, recaindo sobre
matéria colectável indirectamente tributada.

É um imposto geral sobre o consumo.
É geralmente liquidado — auto-liquidado — pelos contribuintes.

Só o será pela repartição de finanças quando não for apresentada
a declaração periódica (art 83), quando houver rectificação das de-
clarações (art 82), quando houver liquidação oficiosa (art 83 — A
cfr. artos 82, 83, 83-A a 87 do CIVA), por isso, há que ter em conta
quando se verificou o facto tributário.

Tudo isto é necessário para que seja aferida a duração do privilégio
mobiliário geral atribuída pela lei — arto 736, no 1, do CC. Este pre-
ceito concede aos impostos indirectos a garantia do privilégio geral
sem qualquer limite de tempo.

Só confere limite temporal ao privilegio mobiliário geral atribuído
aos impostos directos: ano da penhora ou acto equivalente e nos
dois anos anteriores (arto 736, no 1, do CC), por tais impostos serem
periódicos e todos os anos são devidos, podendo atingir montantes
elevados (v. Vaz Serra, Privilégios, no BMJ, 64, p. 107).

Nos impostos indirectos não se faz (art. 736, no 1, do CC) qualquer
limitação no tempo uma vez que não se verifica, em principio, a
sua renovação.
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Portanto, o imposto indirecto goza do privilégio mobiliário geral
até que não seja atingido pela prescrição (arto 34, no 1, do CPT — 10
anos) com o limite do mês da venda dos bens penhorados, por esta
transferir para o adquirente os direitos do executado sobre a coisa
vendida, livres dos direitos de garantia que os onerarem, pois os di-
reitos dos credores transferem-se para o produto da venda dos res-
pectivos bens vendidos (arto 824 do Cod. Civ.) e ainda que a divida
tenha sido liquidada, e seja certa e exigível (artos 234 e 330 do CPT).

Assim, uma dívida de IVA pode ser graduada desde que não tenha
ainda decorrido o prazo de prescrição (após o ano seguinte àquele
em que se tenha verificado a transmissão — facto tributário: arto 34,
nos 1 e 2, do CPT) e diga respeito a transmissão efectuada até ao
mês da venda dos bens penhorados, tendo sido liquidada e seja certa
e exigível (arto 234 do CPT) e conste de título executivo (artos 255,
248 e 249 do CPT) para poder ser reclamado no prazo previsto na
lei (artos 329, no 1, a 334 do CPT e 865, do CPC), fruindo do privilégio
mobiliário geral (artos 604, no 2, 733 e 736, no 1, do CC).

Quer dizer: os créditos por impostos indirectos gozam do privilégio
mobiliário geral ainda que nascidos posteriormente a penhora — arto

736, no 1, do CC — até a venda dos bens penhorados e, por isso,
podem ser reclamados, desde que haja titulo executivo até à recla-
mação de créditos respectiva.

Este é o sentido da jurisprudência deste STA: acs de 14.6.72 rec
16587, na CTF, 173-174, p. 198; Apêndice DR de 10.12.72, p. 536
R AD 131, p. 1560; de 3.7.85 recurso no 3205, no AP DR, de 5.12.86,
p. 417; 21.4.83 — recurso no 15933; 25.1.95 — recurso no 18673; de
8.3.95 — recursos 18680 e 18679.

3. No caso sub judice, a venda dos bens penhorados realizou-se
em Julho de 1993 e os créditos reclamados dizem respeito ao período
que vai de 9.10.91 até 20.7.92; portanto, são anteriores ao mês da
venda dos bens penhorados.

Deste modo, a graduação será da seguinte ordem:
1o Os créditos de IVA reclamados e respectivos juros de mora

até Julho de 1993 (arts 341, no 7, do CPT e 10 do DL 49168, de
5.8.1969).

2o Os demais créditos graduados — no 2) da sentença recorrida.
As custas saem precipuas (artos 455 do CPC — v. art 341, no 3,

do CPT).
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso.
Não são devidas custas (arto 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito — art.
32 no1 al. b) do ETAF.

Recurso no 18.798, em que é Recorrente Domingos Correia de Sá
Santos, Recorrido a Fazenda Pública, em que foi Relator o Exmo

Conso Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Domingos Cor-
reia de Sá Santos, da sentença do T.T. de 1a Instância de Aveiro,
proferida em 4-11-93, que julgou improcedente a impugnação judicial
que o mesmo deduzida contra a liquidação de Imposto Profissional
no montante de 512.500$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 arts 32o no1, 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 a al-
teração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados
como provados: se o faz, o recurso não tem por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, e fica, desde logo, definida a com-
petência do tribunal tributário de 2a Instância, independentemente
da eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado com-
petente, 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
12o”, — 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.
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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 outrém”, ”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 intelec-
tuais” — cfr. conclusão 25a.

Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: a respectiva
não sujeição a imposto profissional, cuja liquidação impugna.

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 — art. 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
art. 41 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. 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, 24 de Maio de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Transgressão Fiscal. Contravenção. Contra-ordenação. Apli-
cação da lei mais favorável. Prescrição do procedimento.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O princípio da aplicação retroactiva da lei mais favorável
ao agente vale tanto para o novo regime das contra-or-
denações fiscais não aduaneiras (DL 20-A/90, de 15 de



1450

Janeiro), como valia já para o direito contravencional
do Código de Processo das Contribuições e Impostos.

2 — A disposição transitória do art. 5o-2 do citado diploma
DL 20-A/90 visou assegurar a punição das contravenções
cometidas no passado, sem prejuízo do efeito desgradua-
tivo que resultasse do novo regime jurídico que se instituía,
cuja aplicação retroactiva emanava da relação de su-
cessão de leis existentes entre aquele novo regime e as
normas contravencionais anteriormente vigentes.

3 — Para uma contravenção em concreto, identificada pelos
seus elementos típicos, cometida no passado, que tenha
correspondência no novo regime contra-ordenacional, há
que aplicar, também em sede de prescrição do proce-
dimento, o bloco normativo instituído pela lei nova em
vez do da lei antiga, na medida em que o respectivo
resultado de aplicação for mais favorável ao agente.

Recurso n.o 18 810. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Lurdes
e Valdemar, Lda; Relator: Ex.mo Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Lurdes e Saldomar, Lda a quem são imputadas infracções fiscais
praticadas em 81 e 82 previstas e punidas nos termos dos arts. 88o

e 107o do CIComplementar, foi julgado extinto pela prescrição o pro-
cedimento judicial fiscal por ter sido aplicável à situação o novo regime
jurídico das infracções fiscais (não aduaneiras) do DL 20-A/90.01.15,
uma vez que este é mais favorável ao arguido e na medida em que
teria decorrido o respectivo prazo prescricional.

Inconformado com a decisão, o representante da FaPa veio recorrer,
concluindo as suas alegações a sustentar que os arts. 2o e 5o-2 do
novo diploma só se aplica aos factos praticados depois da sua entrada
em vigor, sendo intenção do legislador manter em vigor o direito
contravencional anterior, sem discriminação entre normas mais fa-
voráveis ou menos favoráveis ao arguido, assim não se aplicando ao
caso o art. 27o do DL 433/82 por força do art. 4o-2 do RJIFNA
ou, subsidiariamente, a lei penal, nomeadamente o seu art. 126o-1
do CPenal, por tal aplicabilidade resultar vedada nos termos daqueles
preceitos do DL 20-A/90.

Que a irrectroactividade das normas contra-ordenacionais não fere
o disposto no no 4 do art. 29o da Constituição por este só se referir
à matéria criminal, que não ao direito das contra-ordenações, que
tem diferente natureza por ausência de fundamentação ético-jurídica,
tendo sido intenção do legislador manter, apesar do RJIFNA, o prazo
de prescrição do art. 115o do CPCImpostos.

Acresce que o processo devia prosseguir para condenação no im-
posto e juros, incorrendo-se em omissão de pronúncia nessa matéria.

O EPGAdjunto emitiu parecer.
Cumpre apreciar.
Visa-se determinar o regime da prescrição do procedimento judicial

aplicável às transgressões “praticadas até à entrada em vigor” do
DL 20-A/90, que o respectivo art. 5o-2 subordina “às normas do direito
contravencional anterior até que haja decisão, com trânsito em jul-
gado”, atentando em que estas integram um prazo mais dilatado (de
5 anos-§1o do art. 115o do CPCImpostos) do que o estatuído para
as contra-ordenações do novo Regime Jurídico das Infracções Fiscais

1451

Não Aduaneiras (de 2 anos para infracções cominadas com coima
superior a 100 contos, de 1 ano nos restantes casos - art. 27o do
DL 433/82, de 27Out, subsidiariamente aplicável nos termos do
art. 4o-2 do dito regime.

O respectivo processo de contagem é idêntico em ambos os con-
juntos normativos (o prazo se conta sempre da prática da infracção),
sendo, todavia, diferentes as respectivas causas de interrupção (a ins-
tauração do processo de transgressão e qualquer acto neste praticado
“que já tenha sido notificado ao arguido” - §2o do referido art. 115o na
lei contravencional e o elenco de actos referidos no no 1 do art. 28o

do DL 433/82 para as contra-ordenações).
Nas várias derivas que o problema apresenta, tem-se como inques-

tionável que o princípio da aplicação retroactiva da lei mais favorável
ao agente, consignado na parte final do no 4 do art. 29o da CRepública,
no 4 do art. 20 do CPenal e no 2 do art. 3o do DL 433/82, vale
em todo o domínio sancionatório público, designadamente no ilícito
de mera ordenação social que às contra-ordenações respeita (cf. Ca-
notilho e VMoreira, CRPAnotada, 2a ed., I, p. 208 e Sá Gomes,
em CTFiscal 358/19 e sgs) e no domínio das infracções fiscais (cf. SMar-
tinez, Elementos para um Curso de Direito Fiscal, p. 90, Cavaleiro
de Ferreira, Lições (. . .), I, p. 67 e sgs., ARebordão, em CTF 163
e Nascimento Barreira, CTF 277, p. 378) que, quer as contra-or-
denações da nova lei, quer as contravenções da antiga não deixam
de constituir.

E na matéria de prescrição do procedimento, subordinadamente
aos ditames da escolha a fazer-se entre conjuntos normativos e de-
terminação em concreto do regime mais favorável (cf. Assento do
STJ, de 15Fev89, em DR I, de 17Mar89),

Desta proposição se não afasta desde logo o sentido textual do
no 2 do art. 5o do DL 20-A/90, porquanto mantém em vigor “as
normas do direito contravencional anterior” o preceito e entre elas,
ou subordinantemente a elas, encontra-se inserido o princípio da apli-
cação retroactiva da lei mais favorável que, presente no CPenal (no 4
do art.2o), sempre se entendeu dominar o ilícito fiscal.

Passado ao sentido racional da lei, tem-se como razoável que ela
assimilou a possibilidade de conversão das contravenções em con-
tra-ordenações e a conexa existência de uma sucessão de leis san-
cionatórias, asserção que vem sendo admitida, implicitamente, pela
jurisprudência do TConstitucional, quando sujeita à reserva de lei
o acto legislativo de “desgraduar contravenções não punidas com pena
restritiva de liberdade em contra-ordenações” (cf. Ac. do TC 56/84,
em Acs. do Trib. Constit., vol. 3o, p. 153 e ulteriores - v.g.Ac. do
Plenário 414/89, de 7 Jun89, em DR de 3Jul89) e logra apoio no
preâmbulo da própria lei, onde ali se refere a “descriminalização
de infracções fiscais menos graves“.

Seria esta relação entre leis que se sucedem de modo a que resultem
desqualificadas ou desgraduadas as infracções prevenidas, pressuposto
em que teria assente a lei em causa, contrariamente à concepção
que vê entre contravenções e contra-ordenações “uma autonomia es-
sencial“ (cf. Sucessão de Leis Penais, de Taipa de Carvalho, p. 98),
que daria campo para aplicação da lei mais favorável das que entram
na sucessão.

A disposição transitória do art. 5o-2, assim entendida, visou as-
segurar a punição das contravenções cometidas no passado, que sem
ela resultariam despenalizadas se os respectivos factos não se sub-
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sumissem à nova lei, sem prejuízo, contudo, do efeito desgraduativo
que desta e da relação sucessiva entre as duas leis emana.

Considerado, pois, que para uma determinada contravenção em
concreto, identificada pelos seus respectivos elementos essenciais tí-
picos, e cometida no passado, existe correlação na tipicidade do novo
regime das contra-ordenações fiscais, será o bloco normativo instituído
pela nova lei aplicável, se for mais favorável ao agente, com exclusão
total do da lei antiga.

Feita a comparação e alcançada tal conclusão, há que, no que res-
peita ao regime da prescrição do procedimento, considerar inaplicável
em absoluto, que não só para o efeito de o dar por alterado pela
lei nova, o prazo da lei antiga, assim como as causas interruptivas
que esta consagrava, o que implica, quanto ao primeiro ponto, a ina-
plicabilidade do caso da regra da alteração de prazos do art. 297o

do CCivil, e quanto ao segundo, a irrelevância dos actos judiciais
a que lei ao tempo vigente conferia efeito interruptivo.

Volvendo ao caso em apreço, em atenção ao que vai adiantado
verifica-se a referida identidade de previsões entre os arts. 88o e 107o

do CIComplementar e o art. 32o do RJIFNA, em que se pune a
falta de declarações destinadas a que a Administração determine a
matéria colectável.

Conhecendo da aplicação concreta da prescrição, colhe-se que entre
as datas da prática das infracções (a última de 31.12.81) e a notificação
ao arguido do art. 117o do CPCI (16.5.85), primeiro dos actos in-
terruptivos praticados no processo, dos previstos na lei nova, mediaram
mais de quatro anos, o que determinou que a prescrição se com-
pletasse, nos termos do art. 27o/1/al. a) do DL 433/82, aplicável sub-
sidiariamente, conforme o art. 4o/2 do RJIFNA.

Tanto basta para que, em atenção ao critério assumido, se dê por
extinto pela prescrição o procedimento judicial que contra o arguido
corria.

Quanto à arguida omissão de pronúncia, a mesma não se verificou
porque a pronúncia acerca da extinção do procedimento quanto à
infracção não exigia decisão quanto ao prosseguimento do processo
para arrecadação do imposto e juros liquidados.

E porque decisão não houve sobre tal matéria, nada há que impeça
que os autos prossigam seus termos no tribunal recorrido para a sa-
tisfação dos demais fins referidos, incluídos no objecto processual.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — José Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio de 1985

Assunto:

Código de Processo das Contribuições e Impostos. Processo
de transgressão. Liquidação. Imposto. Cobrança.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial
por prescrição, o processo de transgressão deve prosseguir
seus termos para cobrança do imposto que nele haja sido
“liquidado” nos termos previstos na lei;

II — O processo de transgressão, na medida em que permite
a fixação do imposto em dívida, tem a natureza de um
processo jurisdicional declarativo da dívida de imposto.

Recurso n.o 18 884. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
Guedes, L.da; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Jesus Costa.

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

A Fazenda Pública interpôs o presente recurso do despacho de
fls. 14 do senhor Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário da 1a Instância
de Lisboa na parte em que ordenou a remessa dos autos à repartição
de finanças, em consequência da extinção do procedimento judicial
contra o infractor, por prescrição.

O despacho recorrido considerou que, cessando todo o procedi-
mento judicial, nos termos do disposto no arto 115o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos (daqui em diante, CPCI), o
tribunal deixa de poder realizar quaisquer actos processuais.

A Fazenda Pública discorda deste entendimento e sustenta, em
resumo, que o processo de transgressão constitui um todo, compreen-
dendo a aplicação da multa e bem assim a cobrança do imposto e
juros compensatórios que foram liquidados, cuja fixação e condenação
é da competência do juiz, pelo que este violou o dever legal de con-
denar o arguido nos autos de tansgressão no pagamento do imposto
e juros compensatórios nele liquidados, “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 C.P.C.I.”, tendo ainda
sido violado o disposto no arto 117o do mesmo código. Termina pe-
dindo a condenação do arguido no pagamento do imposto e juros
compensatórios.

Sem contra-alegações subiram os autos a este STA, onde o
Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o douto parecer de que o
recurso merece provimento, na esteira da jurisprudência uniforme
deste STA.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II-Como resulta do exposto, o senhor juiz julgou extinto, por pres-

crição, o procedimento judicial e em consequência, invocando o dis-
posto no arto 115o do CPCI, ordenou a remessa dos autos à repartição
de finanças para liquidação do imposto. A Fazenda Pública entende
que o processo deve prosseguir para arrecadação do imposto e dos
juros compensatórios liquidados no processo.

A questão a decidir, é, pois, a de saber se o processo deve ou
não prosseguir para arrecadação do imposto e juros “liquidados” no
processo de transgressão. Vejamos, pois.

III-Ora, pode desde já dizer-se com toda a segurança que assiste
razão à recorrente. Na verdade, da letra do arto 115o do CPCI resulta
que a prescrição faz extinguir o procedimento judicial pela infracção
imputada ao arguido. Ora, uma coisa é a extinção do procedimento
judicial pela infracção e outra o prosseguimento do processo para
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a arrecadação do imposto. A letra do preceito não faz qualquer re-
ferência ao imposto, pelo que a extinção do procedimento judicial
não implica a impossibilidade de cobrança do imposto.

O que bem se compreende, se tivermos em conta dois pontos.
Por um lado, o arto 115o está inserido no Capítulo IV do CPCI,

relativo ao “Processo de Transgressão”, capítulo que começa pelo
arto 103. Tal preceito prescreve que “As infracções tributárias para
as quais a lei não estabeleça processo especial ficam sujeitas ao pro-
cesso de transgressão regulado nos artigos seguintes”, o que mostra
que a preocupação do legislador, no referido Cap. IV, é o proce-
dimento judicial pela infracção.

Por outro lado, se a prescrição do procedimento judicial implicasse
a impossibilidade de o processo de transgressão prosseguir para a
cobrança do imposto e juros compensatórios nele “liquidados”, não
se compreenderia que diversas leis fiscais previssem expressamente
a possibilidade de “exigência”, “arrecadação” ou “cobrança” do im-
posto no processo de transgressão, mormente em casos em que já
não era legalmente possível proceder à liquidação do imposto fora
do processo de transgressão-Cfr. a alínea a) do arto 104o do próprio
CPCI e o arto 116o do Código da Sisa. E muito menos se compreen-
deria que diversas leis fiscais previssem expressamente a instauração
ou o prosseguimento do processo de transgressão para a “exigência”
do imposto mesmo depois da extinção do procedimento judicial. É
o caso do disposto no § único do arto 103o do Código do Imposto
Complementar, no § 1o do arto 74o do Código do Imposto Profissional,
no § 1o do arto 89o do Código do Imposto de Capitais, no arto 30o

do Regulamento do Imposto sobre Veículos, no arto 34o do Regu-
lamento do Imposto de Compensação e no § 2o do arto 219o do
Regulamento do Imposto do Selo.

Destes preceitos resulta a toda a evidência que a extinção do pro-
cedimento judicial por prescrição não impede o prosseguimento do
processo para cobrança do imposto devido nos casos em que a lei
prevê a “liquidação” do imposto no próprio processo de transgressão.

Daqui resulta que, nestes casos, não existe uma liquidação em sen-
tido técnico, como acto definitivo e executório da administração fiscal.
Precisamente, alguns dos citados preceitos prevêem a “liquidação”
do imposto no processo de transgressão por já não ser possível a
prática do acto de liquidação. Assim, a “liquidação” efectuada no
processo de transgressão e a que temos vindo a referir-nos não é
uma verdadeira liquidação, um acto tributário da administração fiscal,
mas antes a fixação do imposto devido efectuada num processo de
natureza jurisdicional, sendo que a intervenção do juiz é que confere
força executiva a essa fixação do imposto e sendo que é no processo
de transgressão que o contribuinte tem toda a oportunidade de de-
senvolver a sua defesa, sem que tenha ou que possa intentar processo
de impugnação, uma vez que não existe acto tributário.

O processo de transgressão assume, assim, nesta parte, a natureza
de um verdadeiro processo declaratório do direito da Fazenda Pública.
Donde decorre que, ao contrário do que sustenta o senhor juiz no
seu despacho de sustentação, não se verifica a violação do princípio
da jurisdição.

Do exposto decorre que, tendo sido instaurado processo de trans-
gressão, tendo nele sido “liquidado” o imposto e juros compensatórios,
nos termos legalmente prescritos, e tendo sido julgado extinto o pro-
cedimento judicial, deve o processo prosseguir seus regulares termos
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para cobrança do imposto e juros. Neste sentido tem sido uniforme
e numerosa a jurisprudência deste STA.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido e devendo o processo prosseguir
seus legais termos para cobrança do imposto e juros compensatórios
nele fixados.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — José de Jesus Costa (Relator). —
Luís Filipe Mendes Pimentel — Abílio Madeira Bordalo. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Caixas de Crédito Agrícola Mútuo.
Natureza. Isenção da contribuição autárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, após a entrada
em vigor do DL 24/91, de 11.1, passaram a ser instituições
especiais de crédito, sob a forma cooperativa, tendo dei-
xado de ser pessoas colectivas de utilidade pública como
determinava o DL 231/82, de 17.6.

2 — A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo recorrente por deixar
de ser pessoa colectiva de utilidade pública, por efeito
do DL 24/91, DE 11.1, não está abrangida pela isenção
da contribuição autárquica prevista no art. 50, no1, alínea
e), do EBF.

3 — Nada impede que as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo
possam ser declaradas pessoas colectivas de utilidade pú-
blica, podendo requerer a concessão da isenção da con-
tribuição autárquica nos termos do art. 50, nos 4 e 5,
do EBF.

Recurso n.o 18.900 em que é recorrente: Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Mangualde, CRL; recorrido: Fazenda Pública; relator:
Exmo SR. Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mangualde, CRL, cf.
501119531, com sede em Mangualde, veio impugnar a liquidação da
contribuição autárquica relativo ao ano de 1992, do montante de
121.095$ incidente sobre o prédio urbano, inscrito na matriz urbana
no no 04330, da freguesia de Mangualde, nos termos e com os fun-
damentos seguintes:

É uma pessoa colectiva de utilidade pública (art. 1 do DL 231/82,
de 17.6, e despacho do Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária
de Estado Adjunto e do Orçamento de 2.03.92).
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O prédio é utilizado na prossecução dos seus fins estatutários, fun-
cionando aí a sua sede.

Por ter sido constituída antes da entrada do DL 24/91, de 11.1,
poderá beneficiar de isenção da contribuição autárquica, preenchido
o formalismo estabelecido nos no4 a 6 do art. 50 do EBF (DL 215/89,
de 1.7).

Assim, continua a beneficiar da isenção de contribuição autárquica
pelo que deve ser anulada a liquidação impugnada, devolvendo-se
as quantias já pagas.

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 não merece provimento.

O Mo Juiz do tribunal Tributário de 1a instância de Viseu julgou
a impugnação improcedente por a impugnante ter pedido a natureza
de pessoa colectiva de direito público, não podendo beneficiar de
isenção de contribuição autárquica por ter apresentado o pedido de
isenção (art. 50 do EBF) intempestivamente (8.07.93).

A impugnante, não se conformando com o decidido, interpôs re-
curso para este STA, formulando as conclusões seguintes:

1) O DL 231/82, de 17.6, através do no2 do art. 1 atribui a natureza
de pessoa colectiva de utilidade pública à recorrente (R).

2) O DL 24/91, de 11.1, apesar de revogar o DL 231/82, de 17.6,
nada dispõe quanto à natureza jurídica das Caixas de Crédito Mútuo.

3) Ao publicar o DL 24/91, o legislador não determinou qualquer
aplicação retroactiva nem estabeleceu qualquer norma de direito tran-
sitório deste diploma.

4) Da interpretação do DL 24/91 não resulta qualquer modificação
de política legislativa que justifique a alteração da natureza jurídica
nas Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, pois,

a) O objecto social deste tipo de cooperativas é o mesmo, quer
no âmbito do DL 232/91, quer no âmbito do DL 24/91.

b) A capacidade de exercício das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
com excepção das operações ligadas à aquacultura, mantém-se a mes-
ma, sendo certo que continuam a gozar de uma capacidade de exercício
muito mais limitada que a generalidade das instituições de crédito
e que se trata de cooperativas vocacionadas para o desenvolvimento
do mundo rural.

5) O DL 24/91 não proíbe a aquisição por parte das Caixas de
Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) ou da natureza de p.c.v.p.

6) De um sistema em que essa natureza jurídica lhes era reconhecido
expressamente por via legislativa (no 2 do art. 1 do DL 231/82), pas-
sou-se a um regime em que tal reconhecimento passa a ser feito
através de acto administrativo, reconduzindo-se a matéria para o re-
gime geral previsto no DL 460/77, de 7.11.

7. O reconhecimento, através de acto administrativo, da natureza
de pessoas colectivas de utilidade pública (p.c.u.p.) só abrange as
CCAM constituídas já na vigência do DL 24/91.

8. A sentença recorrida é ilegal, por violação do art. 12 do CC,
na parte em que decide que a R perdeu a sua natureza de p c u
p por força da entrada em vigor do DL 24/91, de 11.1.

9. A R beneficiava, em 31.12.88, da isenção de contribuição predial
sobre o prédio urbano a que cabe o artigo matricial no U-04330,
sito em Mangualde e durante os anos de 1989, 1990 e 1991 beneficiou
da isenção da contribuição autárquica, sobre o mesmo prédio.
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10. A R sempre beneficiou das isenções referidas no número an-
terior sem necessidade de preenchimento de qualquer formalismo
tendente a reconhecer tais isenções, nomeadamente, o previsto no
no4 do art. 5o do EBF.

11. O no1, alínea d) do art. 2 do DL 215/89, de 1.7, mantém, nos
termos em que foram concedidos os benefícios fiscais cujo direito
tenha sido adquirido até 31.12.88.

12. Exigiu a formulação do requerimento a que se refere o no4
do art. 5o do EBF como condição para a R poder beneficiar, sobre
o prédio indicado no no11, de isenção de constituição autárquica,
constitui uma alteração dos termos em que foi concedido e reco-
nhecido o direito de isenção de contribuição predial de que beneficiava
sobre esse mesmo prédio em 31.12.88.

13. Tal exigência é manifestamente infundada face ao disposto na
alínea d), no1 do art. 2 do EBF, pelo que a sentença recorrida é
ilegal, por violação deste preceito, na parte em que fundamenta a
improcedência do pedido na apresentação intempestiva do reque-
rimento a que se refere o no4 do arto 50 do EBF.

14. Aliás, se assim não fosse, não se compreenderia o reconhe-
cimento da isenção de contribuição autárquica dos anos de 1989,
1990 e 1991, pois também durante esse período a R não formulou
o requerimento a que se refere o no4 do arto 50 do EBF, sendo
certo que nos termos da própria decisão recorrida seria bastante a
natureza de p.c.u.p..

Nestes termos, ... requer-se a anulação da decisão recorrida com
fundamento em ilegalidade por violação do art. 12 do CC; do no1,
alínea d), do art. 2 do DL 215/89, de 1.7.

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste STA é
de parecer que esta Secção de Contencioso Tributário será hierar-
quicamente incompetente para conhecer do recurso (arts. 32, no1,
alínea b), e 41, no1, alínea a), do ETAF e 167 do CPT) por o recurso
não ter por fundamento exclusivamente matéria de direito, uma vez
que a R alega que beneficiava da isenção de contribuição predial
em 31.12.88 sobre o prédio em causa e nos anos de 1989, 1990 e
1991 beneficiou de isenção de contribuição autárquica relativamente
ao mesmo prédio sem necessidade de preencher qualquer formalismo
e na sentença recorrida não se dão como provados estes factos.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo Exmo Procura-
dor-Geral Adjunto, só a digna representante da Fazenda Pública veio
dizer que o recurso tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito: saber se o DL 24/91, de 17.6, levou à perda, por parte das
cooperativas agrícolas, da natureza de p c u p, ficando a isenção
de contribuição autarquia por parte da R, a partir de 1992, dependente
do preenchimento do formalismo previsto no art. 50 do EBF.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) A CCAM de Mangualde, foi constituída por escritura pública

de 24.03.79, lavrada no Cartório Notarial de Mangualde e matriculada
na Conservatória do Registo Comercial, através da inscrição no 5,
fls. 5 v. do Livro J.L.

b) Recebeu a liquidação de contribuição autárquica referente ao
ano de 1992, do prédio urbano no 04330, sito ora freguesia de Man-
gualde, que é utilizado por si como sede da instituição - nota de
cobrança com o no do documento 92/501119531/11/4, no montante
total de 121.095$.
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c) Em 13.7.93, apresentou reclamação atinente à dita liquidação.
d) Foi elaborada proposta de decisão e emitido o seguinte parecer:
”Face aos elementos carreados para o processo e ainda de con-

formidade com as instruções transmitida pelo ofício-circular no 325.50,
de 27.01.92, e circular no 23/92, somos de parecer que o pedido não
merece deferimento.».

e) A reclamação veio a ser indeferida pelo Senhor Director Distrital
de Finanças, por falta de apoio legal.

f) Deste último despacho, foi a reclamante notificada em 13.10.93,
por carta registada com aviso de recepção.

g) A presente impugnação foi instaurada em 12.10.93.
h) Em 8.7.93, a impugnação interpôs requerimento, dirigido ao

Senhor Director-Geral das Contribuições e Impostos, a pedir a isenção
de pagamento de contribuição autárquica.

Tendo por fundamento esta matéria de facto, o Mo Juiz recorrido
julgou a impugnação improcedente, por, revogado o DL 231/82, as
CCAM perderam a sua natureza de p c u p por força do DL 24/91
e o requerimento referido no art. 50, no4, do EBF, por apresentado
em 8.7.93, só poderia produzir efeitos a partir de 1994.

A R alega que a exigência do requerimento é infundada nos termos
do art. 2, no1, alínea d), do EBF, pois manteve a natureza de p
c u p mesmo depois do DL 24/91.

2. O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que
este STA é incompetente em razão da hierarquia por o recurso não
versar exclusivamente matéria de direito, pois a R, nas alegações e
conclusões, sustenta que beneficiava, em 31.12.88, da isenção da con-
tribuição predial sobre o prédio a que cabe o artigo matricial no

U04330, e durante os anos de 1989, 1990 e 1991 beneficiou de isenção
de contribuição autárquica sobre o mesmo prédio, sem necessidade
de preenchimento de qualquer formalismo tendente a reconhecer tais
isenções e na matéria de facto fixada na sentença recorrida não se
dão como provados estes factos.

Sobre este problema só a digna representante da Fazenda Pública
se manifesta, entendendo que o recurso tem por fundamento exclu-
sivamente matéria de direito ou seja, perdendo as CCAM a qualidade
de p c u p, nos termos do DL 24/91, de 11.1., é preciso saber se
a isenção da contribuição autárquica, a partir de 1992, depende do
preenchimento do formalismo previsto no art. 50, no4, do EBF.

Ora, está provado nos autos que a contribuição autárquica, em
impugnação, diz respeito ao ano de 1992, incidente sobre o prédio
urbano U-04330; a R, embora constituída, em 24.03.79, deixou de
ser p c u p que lhe era reconhecida pelo DL 231/82, de 17.6, que
fora revogado pelo DL 24/91, de 11.1, a R requereu, em 8.7.93, a
isenção da contribuição autárquica relativamente aquele prédio.

Portanto, o que é preciso é decidir é qual é o objecto do presente
recurso, isto é, a isenção da contribuição autárquica de 1992, incidente
sobre o art. U.04330, onde funciona a sede da R, se verifica ou não.

O que é necessário indagar é se a R, relativamente ao ano de
1992, estava ou não sujeita contribuição autárquica com referência
ao prédio inscrito sob o art. 04330.

A partir da publicação do DL 24/81, as CCAM deixaram de ser,
originariamente, p c u p, como estipulava o art. 1, no2, do regime
jurídico do crédito agrícola mútuo e das cooperativas de crédito agrí-
cola aprovada pelo DL 231/87, de 17.6, passando a ser instituições
especiais de crédito sob a forma de cooperativa, cujo objecto é o
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exercício de funções de crédito agrícola em favor dos seus associados
bem como a prática dos demais actos inerentes à actividade bancária
(art. 1).

As caixas agrícolas existentes a quando a publicação do DL 24/91
tinham um prazo de 120 dias para proceder à alteração dos seus
estatutos contada da data da publicação, no Diário da República,
das alterações aos estatutos da Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo - Caixa Central - a efectuar, no prazo de 60 dias, a contar
da publicação do DL 24/91.

A CCAM, em cumprimento do DL 24/93, tinha de mudar de es-
tatutos, de natureza e objecto (v. arts. 1 e segs. do Regime Jurídico).

Quer dizer: as CCAM a partir da publicação do DL 24/91 deixaram
de ser pessoas colectivas de utilidade pública como lhes era reco-
nhecida pelo DL 231/82.

O problema a decidir, neste recurso, é o de saber se relativamente
ao ano de 1992, a R para beneficiar da isenção de contribuição au-
tárquica ficava dependente do preenchimento do formalismo previsto
nos nos 4 e 5 do art. 50 do EBF.

É a isenção de 1992 que está em causa.
Não há qualquer divergência quanto à isenção referente aos anos

de 1989, 1990 e 1991. Só foi em 1991 que mudou a lei - DL 24/91
- e a isenção de contribuição autárquica terminou em 31.12.91, pas-
sando o prédio em causa a estar sujeito a contribuição autárquica
a partir de 1.1.92 como determina o art. 10, no1, alínea b), do CCA,
salvo se for concedida a isenção nos termos do art. 50, nos 4 e 5,
do EBF.

Não há qualquer matéria de facto a discutir.
O que há é dilucidar se a partir da entrada em vigor do DL 24/91,

a R, para beneficiar de isenção de contribuição autárquica, relati-
vamente ao prédio em que tem a sua sede, tem de utilizar ou não
o formalismo previsto no art. 50, nos 4 e 5, do EBF.

Trata-se de uma questão de interpretação e aplicação da lei.
De tudo isto ressalta que a questão a decidir neste recurso é ex-

clusivamente de direito e, por isso, esta Secção de Contencioso Tri-
butário é competente em razão da hierarquia para conhecer do recurso
interposto.

3. A R alega e conclui que era uma pessoa colectiva de utilidade
pública, na vigência do DL 231/82, gozando, por isso, de isenção
de contribuição predial até 1988 e de contribuição autárquica de 1989
a 1991 e que o DL 24/91 não proíbe às CCAM a natureza de p
c u p, não havendo necessidade de reconhecer tais isenções, nomea-
damente o previsto no no 4 do art. 50 do EBF, face ao disposto
no art. 2, no1, alínea d), do EBF, pois se assim não fosse não se
compreenderia o reconhecimento da isenção de contribuição autár-
quica durante os anos de 1989, 1990 e 1991, pois também durante
esse período não formulou o requerimento a que se refere o art.
50, no5, do EBF.

Ora, já vimos que a questão a decidir diz respeito à isenção de
contribuição autárquica de 1992 e a influência que o DL 24/91 teve
nesta matéria.

Este diploma passou a qualificar as CCAM como instituições de
crédito sob a forma de cooperativa, abandonando a natureza de p
c u p constante do art. 1, no2, do Regime Jurídico aprovado pelo
DL 231/82, de 17.6.

Quer dizer: depois da entrada em vigor do DL 24/91 as CCAM
deixaram de ser qualificadas como p c u p, por isso, para efeitos
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de isenção de contribuição autárquica, não lhe é aplicável o art. 50,
no1, alínea e), do EBF, por terem deixado de estar submetidas ao
disposto no art. 1, no2, do Anexo ao DL 231/82.

Sendo assim, a isenção de contribuição autárquica terminara, daí
que o prédio em causa passou a estar sujeito a contribuição autárquica
a partir do ano seguinte ou, seja no caso, a partir de 1.01.92 (uma
vez que o DL 24/91 entrou em vigor no dia 11.3.91 v. art. 11) como
determina o art. 10, no1, alínea a), do CCA.

Em suma: por a R deixar de ser p c u p, por efeito do DL 24/91,
não estava abrangida pelo art. 50, no1, alínea e), do EBF quanto
ao prédio em causa, daí que estivesse sujeito a contribuição autárquica
(art. 10, no1, alínea b), do CCA).

4. Porém, esta solução podia ser diferente desde que a R se apre-
sentasse como p c u p (v. DL 460/77, de 7.11; 57/78, de 1.4) - nada
impede que uma cooperativa possa ser declarada p c u p (v. art.
11, no4, do CIRC), sendo apenas necessário preenchem os respectivos
condicionalismos - e, nessa qualidade, pode requerer a concessão da
isenção contribuição autárquica nos termos do art. 50, nos 4 e 5,
do EBF.

Está provado nos autos - a R também o refere no art. 17 da petição
inicial - que foi requerida ao Director-Geral das Contribuições e Im-
postos, em 8.07.93, a isenção da contribuição autárquica.

Se tal requerimento estiver em condições de ser deferido, a isenção
só começa em 1.01.94 (art. 50, no5, do EBF), como aliás anota o
Mo Juiz recorrido.

5. Isto significa que a contribuição autárquica relativa ao ano de
1992 é devida, sendo de manter a sentença recorrida.

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, 24 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos
Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Contribuição industrial liquidada
nos termos do no2 do arto 3o do DL no 442-B/88 de 30
Nov.. Regime aplicável na vigência do CPT. Art. 7o do DL
no154/91, de 23 de Abril.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As liquidações de contribuição industrial efectuadas nos
termos do no2 do arto 3o do DL no 442-B/88, de 30
Nov., estão abrangidas, quando à contagem do prazo
para a sua impugnação, pelo arto 7o do DL no 154/91,
de 23 de Abril, por tal tributo ser, também, de cobrança
virtual.
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II — Esta última norma pode e deve, efectivamente, ser in-
terpretada, de modo a abranger todos os impostos de
cobrança virtual, mesmo os então já abolidos, como a
contribuição industrial, mas que continuavam a ser li-
quidados de harmonia com a respectiva legislação, nos
termos do referido no2 do arto 3o do DL no 442-B/88,
diploma este que, no seu art. 1o, aprovou o CIRC.

Recurso n.o 18.951 em que é recorrente: António da Cruz Cardoso;
recorrido: Fazenda Pública; relator o Exmo Sr. Conso Dr. COELHO
DIAS.

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

1. António da Cruz Cardoso, inconformado com a sentença de
fls. 191, proferida, em 27 Maio 94, pelo Mmo Juiz do T.T. de 1a

Instância de Viana de Castelo, na qual se julgou a impugnação que
deduzira contra as liquidações de contribuição industrial de 1987
1.438.125$00, de 1988 - 487.500$00, imposto extraordinário de 1987
- 113.438$00, de 1988 - 40.625$00, juros compensatórios de 1987
1.272.197$00, de 1988 - 306.284$00, imposto complementar de 1987
- 535.392$00, e de 1988 - 120.001$00, extemporânea, quanto às li-
quidações de contribuição industrial e imposto extraordinário, e im-
procedente quanto às de imposto complementar, daquela decisão in-
terpôs recurso para este STA, assim concluindo a respectiva alegação:

”1o- Está revogado o C.P.C. Impostos - artigo 2o do Dec/Lei 154/91.
2o- Nenhuma norma transitória dá vivência ao C.P.C. Impostos.

Os códigos abolidos - Lei 442-A-88 aboliu o Código da C.Industrial.
Artigo 3o citado D/Lei, 442-A-88.
3o- O aliás douto despacho infringe o artigo 2o, 7o e 11o do Código

de Processo Tributário.
Impõe-se a revogação do recorrido.”
1.1. Contra-alegou a FaPa, considerando que o recorrente apenas

ataca a decisão quando à contribuição industrial e impostos extraor-
dinário e que a mesma deve manter-se.

1.2. O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste Tribunal, emitiu
parecer favorável ao decidido, na linha da jurisprudência maioritária
do mesmo sobre a questão colocada no recurso, devendo negar-se
provimento a este.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada, na decisão recorrida, a seguinte factualidade:
”Na sequência da reclamação que apresentou da liquidação inicial

dos tributos referidos, o impugnante foi notificada para pagar as co-
lectas que somam o valor indicado, e, porque não o fez, procedeu-se
ao respectivo débito ao Tesoureiro, abrindo o cofre, para pagamento
nesta fase, em 1.9.92 e 2.11.92, respectivamente quanto à contribuição
e imposto extraordinário (a 1a) e ao imposto complementar (a 2a);

Esta impugnação deu entrada em 30.12.92.”
2.1. Seguidamente, considerando que o arto 7o do DL 154/91, de

23 Abril, remete, em matéria de prazos, para o regime do CPCI,
dispondo o impugnante de 90 dias a contar de 1.9.92, nos termos
do arto 89o, al. a), daquele diploma para impugnar as liquidações
de contribuição industrial e imposto extraordinário, contando-se esse
prazo nos termos do arto 279o do C.Civil, e tendo em conta a data
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da apresentação da impugnação, em 30.12.92, julgou-a, o Mmo Juiz,
extemporânea, no tocante àqueles tributos.

Relativamente ao imposto complementar, entendeu não assistir ra-
zão ao impugnante, pois este alegara erro na determinação da matéria
colectável de um imposto parcelar e não do próprio imposto com-
plementar, fazendo apelo ao preceituado nos artos 58o, e seu § único,
e 59o do CIC.

Concluiu, declarando a caducidade do direito de impugnar as li-
quidações de contribuição industrial e de imposto extraordinários,
e julgando, quanto ao imposto complementar, improcedente a
impugnação.

2.2. Face ao decidido e às conclusões formuladas no recurso, este
cinge-se à parte da sentença em que se declarou a mencionada ca-
ducidade do direito de impugnar as liquidações e, apenas das res-
peitantes à contribuição industrial.

Vejamos, pois, se assiste razão ao recorrente.
Aquelas liquidações de contribuição industrial respeitam aos anos

de 1987 e 1988 e, após notificação do impugnante para pagamento
das colectas apuradas, sem êxito, procedeu-se ao débito ao tesoureiro
da Fazenda Pública, abrindo o cofre, para cobrança das mesmas, em
1 Set. 92, conforme consta do probatório da sentença.

As liquidações em causa foram, portanto, efectuadas ao abrigo do
disposto no arto 3o, 1 e 2, do DL no 442-B/88, de 30 Nov., diploma
que aprovou o CIRC, normativo que, abolindo, relativamente aos
sujeitos passivos de IRC, diversos tributos, entre eles a contribuição
industrial, ressalvava a aplicação da legislação atinente aos impostos
abolidos, quanto àqueles que respeitassem a rendimentos obtidos an-
teriormente à data da entrada em vigor do CIRC, bem como à punição
das respectivas infracções.

O CCI continuava a aplicar se, portanto, nessas hipóteses, conforme
entenderam os serviços fiscais, procedente às liquidações da contri-
buição industrial e respectiva cobrança, pela forma que ficou descrita.

E, enquanto vigorou o CPCI, dúvidas não havia de que o direito
de impugnar as liquidações, que assim fossem efectuadas, devia ser
exercido no prazo de 90 dias contados das datas das ocorrências re-
feridas no arto 89o, a) e b), desse diploma.

Porém, no caso dos autos, quando o contribuinte foi notificado
para efectuar o pagamento das colectas liquidadas, com subsequente
débito ao Tesoureiro e abertura do cofre para a sua cobrança, em
1 Set.92, estava já em vigor o CPT, aprovado pelo DL 154/91, de
23 Abril, no qual, em consonância, aliás, com o regime de cobrança
do CIRS, do CIRC e do CCA, deixou de prever-se a cobrança eventual
e virtual, passando a haver duas modalidades de cobrança das dívidas
fiscais: pagamento voluntário e cobrança coerciva, nos termos das
alíneas a) e b) do arto 102o desse diploma.

E, de acordo com esse novo regime, a impugnação, contra acto
tributário de liquidação, passou a ter de ser deduzida no prazo de
90 dias contados do termo do prazo para pagamento voluntário dos
impostos e das receitas parafiscais - art. 123o, 1, a) - sendo este pa-
gamento voluntário o efectuado dentro do prazo estabelecido nas
leis tributárias - art. 107o do mesmo diploma.

Perante esta sucessão de regimes legais, qual era o aplicável no
caso dos autos? Esta questão foi já apreciado noutros recursos, por
este STA, sendo maioritária a jurisprudência no sentido da aplica-
bilidade do regime do CPCI (cfr. acs. de 11.1.95, rec. 18.167, 18.1.95,
rec. 18.309, 15.3.95, rec. 17.790, e 5.4.95, rec. 18.991).
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Entendimento que, aqui, igualmente se perfilha, por se reputar
ser o que mais respeita a vontade do legislador e que melhor preserva
a coerência entre os regimes de cobrança e os da impugnação, cujo
prazo de exercício sempre se reporta, quer no CPCI, quer no CPT,
às ocorrências da cobrança.

Para chegar a essa solução, decisiva é, além do mais, a interpretação
a dar ao arto 7o do DL. 154/91, de 23 Abril, que aprovou o CPT,
o qual, sob a epígrafe ”Impostos de cobrança virtual”, estipula: ”En-
quanto os respectivos Códigos ou leis tributárias não forem adaptados
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 reclamação ou im-
pugnação judicial.”

Interpretação essa a conjugar com outra, que se reputa correcta,
do art. 3o do DL 442-B/88, de 30 Nov., diploma que aprovou o CIRC,
o qual, à semelhança do arto 3o do DL 442-A/88, de 30.Nov., diploma
que aprovou o CIRS, dispõe:

”1 - Ficam abolidos, a partir da data da entrada em vigor do Código
do IRC, relativamente aos sujeitos passivos deste imposto, a con-
tribuição industrial [...].

2 - O disposto no número anterior 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 ou à punição das respectivas infracções; nos termos pre-
vistos nessa legislação.

3 - Os impostos referidos na alínea c) do artigo 37o do Código
da Contribuição Industrial [...].”.

Isto é, o legislador, através do transcrito no 2, disposição de direito
transitório formal, determinou a aplicação, no caso que ora interessa,
do CCI, no tocante à contribuição respeitante aos rendimentos obtidos
anteriormente à entrada em vigor do CIRC - 1 de Janeiro de 1989.

Assim, à data do DL. 154/91, de 23 Abril, que aprovou o CPT,
atento o prazo de caducidade de liquidação da contribuição industrial
- 5 anos nos termos do art. 94o do respectivo Código - ainda podia
haver lugar à aplicação do CCI, pelo que este diploma se mantinha
actuante na ordem jurídica tributária.

Nesta medida, existindo a cobrança virtual na contribuição industrial
- art. 102o, §2o do respectivo Código - e prevendo o referido arto

7o do DL 154/91 o regime de cobrança dos impostos de cobrança
virtual, bem como o da contagem dos prazos de reclamação ou im-
pugnação judicial, dada que o CPT introduzia novo regime, desa-
parecendo aquela forma de cobrança, conforme já se referiu, parece
indubitável, atenta a vontade manifestada pelo legislador e tendo em
conta a unidade do sistema jurídico - arto 9o, 1, do C. Civil - dever
interpretar-se aquele arto 7o por forma a abranger todos os impostos
de cobrança virtual, mesmo os então já abolidos , como a constituição
industrial, mas que, por força do no2 do arto 3o do DL 442-B/88,
continuava a ser liquidada e cobrada, nos casos aí previstos, com
aplicação do CCI.

É de chamar à colação, quanto à necessária coerência entre o regime
de cobrança dos impostos e o da impugnação, o disposto no arto 111o,
4, do CIRC, na redacção vigente ao tempo do CPCI, no qual se
fixou o ”dies a quo” do prazo da impugnação (ou da reclamação
ordinária) adaptando-o ao processo de cobrança do IRC, em ordem
a manter aquela coerência, solução também adoptada no CIRS seu
arto 131o, 4.
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O arto 7o do DL 154/91 surge, assim, na sequência de orientação
já anteriormente seguida pelo legislador, no sentido de manter a alu-
dida coerência ou globalidade de sistemas, conforme se refere no
citado ac. de 18.1.95.

À letra da lei ”Enquanto os respectivos Códigos ou leis tributárias
não forem adaptadas às disposições de cobrança do novo Código
...”, apenas faltou acrescentar ”ou até deixarem de ser aplicados...”,
ou outra expressão similar, para que ela, de modo explícito, corres-
pondesse à vontade do legislador.

Tal falta, porém, dada a já mencionada motivação daquela norma,
pode e deve ser suprida mediante a referida interpretação, a qual
nem será, sequer, extensiva, mas simplesmente declarativa, uma vez
que o texto da lei a comporta directa e claramente, por corresponder
ao pensamento legislativo - arto 9o do CCivil (cfr. Baptista Machado,
”Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador”, págs. 175 e segts.).

De qualquer modo, mesmo que se entendesse que o arto 7o, do
DL. 154/91, apenas resolvera a questão da contagem do prazo para
impugnar relativamente aos impostos ainda em vigor com cobrança
virtual - a sisa, o imposto sobre sucessões e doações e o IVA (art.
83o, 2, do CIVA), conforme se defendeu naquele citado aresto de
18.1.95, sempre seria de aceitar, como nele se refere e pelas razões
aí aduzidas, que tal norma 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”.

De notar, ainda, que, conforme naquele aresto também se refere,
extinto o regime de cobrança virtual, pelo arto 40o, 1, do DL 275-A/93,
de 9 de Agosto, com o que se implementou o disposto, sobre tal
matéria, no CPT, ”... afastando a necessidade de uma adaptação ca-
suística dos diversos códigos fiscais; ”(cfr, preâmbulo desse diploma),
não deixou o legislador de salvaguardar a unidade dos sistemas, con-
forme se vê do arto 52o, 1, desse DL.: ”Enquanto não estiverem criados
os dispositivos legais e administrativos necessários à aplicação do pre-
sente diploma, mantém-se, na medida do necessário, o regime
anterior.”.

Voltando, agora, à questão dos autos, constata-se que as liquidações
de contribuição industrial foram efectuadas ao abrigo do aludido re-
gime do CCI e de acordo com a interpretação aqui seguida do arto

7o do DL 154/91, vindo a ocorrer a abertura do cofre, para cobrança
das colectas liquidadas, em 1.Set.92.

Assim, deduzida a impugnação apenas em 30.Dez.92, havia já ex-
pirado o prazo de 90 dias para o exercício desse direito do contribuinte,
com a sua consequente caducidade, nos termos do disposto no arto

89o, a) do CPCI, regime aplicável no caso, como ficou dito.
Porque assim se decidiu na sentença recorrida, não é a mesma

passível da pretendida censura, não se mostrando violados os artso

2o, 7o e 11o do DL 154/91, que aprovou o CPT, com o que improcedem,
totalmente, as conclusões do recurso.

3. Pelo exposto, nega-se-lhe provimento.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60%.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 24 de Maio 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 18.978. Recorrente: Fernando Augusto Cordeiro Morais;
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Aveiro que
lhe julgou improcedente o requerimento de anulação da venda feita
por proposta em carta fechada no processo de execução fiscal movido
a Mário Brandão Tavares e mulher, de uma casa de r/c. com 2 divisões,
sito em Paredes do Bairro, inscrito na matriz predial urbana da fre-
guesia de S. Lourenço do Bairro sob o art. 1956, veio o requerente
Fernando Augusto Cordeiro Morais recorrer, concluindo a sustentar
que:

- alegou a factualidade integrante da pretendida anulação com base
em erro, sendo que no próprio dia do auto de venda expediu in-
formação/exposição a dar notícia das desconformidades entre o anun-
ciado o transmitido, tendo recaído sobre tal peça dois despachos do
chefe de repartição a solicitar informações que vieram a ser prestadas
pelo escrivão do processo;

- aí se constata a omissão de elementos relevantes e decisivos no
anúncio, as alterações posteriores entre a descrição anunciada e a
matriz predial respectiva e a exigência duma verificação, pelos serviços,
da coincidência, ou falta dela, entre a descrição e o respectivo imóvel
antes da apresentação da proposta de compra;

- o que se acha corroborado pelo ofício remetido ao tribunal, pelo
chefe de repartição, de 17.5.94, acompanhado de comunicação da
sociedade anteriormente encarregada da venda do prédio em causa;

- a Administração reconhece a referida desconformidade entre o
que anunciou e o que se transmitiu, o que é bastante para integrar
erro sobre as qualidades do objecto que inquina de vício de con-
sentimento, sem que seja necessário demonstrar a essencialidade do
erro;

- não contendo a sentença recorrida alusões às questões decorrentes
dos documentos e elementos que referiu, omitiu pronúncia que conduz
à nulidade, nos termos do art. 668o/1/d) do CPCivil.

Teriam sido infringidos os arts. 328o/1/a) do CPTributário e 908o/1
do CPCivil.

O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do recurso por este não versar
exclusivamente matéria de direito, na medida em que as conclusões
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do mesmo (C, E e F) incluem matéria fáctica não firmada na sentença
recorrida.

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, nas conclusões do recurso indicadas pelo Mo Po, o
Rte visa convencer que a Administração admitiu haver desconfor-
midade entre o que anunciou e o que se transmitiu, enumerando
factos instrumentais de tal asserção, que veio a explicitar, claramente,
na conclusão G.

Tal acontecimento é uma determinação da realidade, do domínio
dos factos, que o Rte propõe para conhecimento no recurso, pois
do mesmo não há rasto no probatório fixado na sentença recorrida.

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 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 matéria de facto. O que basta para que se con-
sidere 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 conhecimento, nos termos do art. 167o

do CPTributário, sendo para o mesmo competente o Tribunal Tri-
butário 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$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator) — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de maio 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.
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Recurso no. 19.017, em que é Recorrente Eurolidays Aparthotel
Club Sociedade de Investimentos e Turismo, Lda e Recorrido Fa-
zenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. COELHO
DIAS.

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

1. ”Eurolidays Aparthotel Club - Sociedade de Investimentos e
Turismo, Lda”, inconformada com o despacho de fs. 108, proferido
em 16.Nov.92, que, por extemporânea, lhe rejeitou a impugnação
que deduzira contra a liquidação de contribuição industrial, grupo B,
relativa a 1985, no montante de 6.070.000$00, dessa decisão recorreu
para o T.T. de 2a Instância, que, por acórdão de 1.Fev.94, a fs. 133,
se declarou incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso, cabendo tal competência a este STA, por o mesmo versar,
apenas, matéria de direito.

Remetido o processo a este Tribunal, a requerimento da recorrente,
foi este convidado a completar as conclusões formuladas no recurso,
com indicação, também, das normas violadas.

A fls. 115, apenas formulara as seguintes conclusões:
«1. O requerimento de interposição de impugnação judicial não

é intempestivo.
2. Pelo exposto, e pelo que será Doutamente suprido, deve dar-se

provimento ao presente Recurso».
A fs. 153, na sequência do referido convite, veio apresentar as

conclusões seguintes:
«1a) A data que deverá ser considerada e aceite como relevante

para efeitos de notificação para pagamento de Contribuição Indust-
rial/Grupo B referente ao ano de 1985, é 07 de Julho de 1992;

2a) Data esta que determinará o início da contagem do prazo es-
tabelecido no arto 123o do Código de Processo Tributário;

3a) Sob pena de se violarem todas as regras de contagem de prazos,
designadamente os artigos 49o do Código de Processo Tributário e
arto 279o do Código Civil, aplicável por remissão expressa do primeiro
artigo citado;

4a) Bem como os demais princípios gerais de Direito consignados
na nossa lei, nomeadamente o princípio da retroactividade das leis
mais favoráveis ao contribuinte;

5a) Concluindo-se, assim, que o ora recorrente, tendo sido noti-
ficado em 07 de Julho de 1992 e em 30 de Outubro de 1992 interposto
a impugnação judicial junto do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, cumpriu o prazo de noventa dias estabelecido no arto 123o

do Código de Processo Tributário;
6a) E concluindo-se, também, pela tempestividade da apresentação

da impugnação judicial;
7a) Termos em que se requer a revogação da decisão proferida

pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,
dando provimento ao presente recurso e assim se fazendo a habitual
Justiça».

1.1. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer
no sentido da incompetência, em razão da hierarquia, deste Tribunal,
porquanto a recorrente, nas conclusões formuladas, afirmara um facto
que o M.mo Juiz não tivera em consideração no seu despacho, con-
forme explicita.
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1.2. Ouvida a recorrente sobre a questão suscitada, sobre ela não
se pronunciou, apenas requerendo a remessa do processo ao T.T.
de 2a Instância - fs. 157.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No despacho recorrido, limitou-se o M.mo Juiz a considerar

que a impugnação fora apresentada na RF em 30.Out.92 e que ”...
a liquidação do imposto impugnado foi debitada para cobrança virtual
em 6 de Abril de 1992, tendo relaxado em 31 de Julho de 1992”,
pelo que era manifesto ter já decorrido o prazo da al. a) do no 1
do arto 123o do CPT, quando foi deduzida a impugnação, conse-
quentemente a rejeitando, por extemporânea.

Ora, confrontando esta decisão com as conclusões da recorrente
após satisfação do convite para completar as conclusões que primeiro
apresentara no recurso - verifica-se que, de facto, como salienta o
Ex.mo Magistrado do MoPo, no seu parecer, aquele afirma uma cir-
cunstância - ter sido notificado em 7 Julho 1992, data em que teria
recebido o 2o aviso para pagamento da colecta liquidada, como se
vê do no4 das alegações, a fls. 113 - da qual extrai a conclusão de
ser tempestiva a impugnação deduzida, que não foi tida em conta
no despacho recorrido.

Constata-se, assim, que o recorrente adita um elemento de facto,
não considerado na decisão, do qual extrai consequências jurídicas
a seu favor, não se cingindo, pois, o recurso a questão de direito,
com o que procede a excepcionante incompetência, em razão da hie-
rarquia, 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 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, e 167o do CPT.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, aquele 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 20.000$00 e 50%.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Processo executivo fiscal. Oposição à execução. Recursos de
decisões jurisdicionais - tramitação.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os recursos interpostos de decisões de natureza jurisdi-
cional, no amplo domínio do processo executivo fiscal,
onde se inclui a oposição à execução, devem seguir esta
tramitação:

a) - a do arto. 356o do C.P.T., se respeitarem a decisões
jurisdicionais sobre o ”recurso jurisdicional”, interposto
das ”decisões da administração fiscal” (cfr. arto 355) e
assim: interposição de recurso por meio de requerimento
com a apresentação das alegações e conclusões no prazo
de oito dias a contar da notificação;

b) - a do arto 171o, subsidiariamente aplicável por força
do arto 357o, em todos os restantes casos, podendo então
o recorrente optar por uma das duas vias que lhe são
legalmente facultadas e a saber:

- interposição do recurso por meio de requerimento
com a apresentação das respectivas alegações e conclu-
sões 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”.

Recurso no 19.060, em que são recorrente Maria Teresa Lopes Cor-
veira Tavares Correia e recorrido 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:

Maria Teresa Lopes Corveira Tavares Correia, inconformada com
a sentença do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa que julgou improcedente a oposição por si deduzida, apre-
sentou o requerimento de interposição de recurso ”para o Tribunal
Tributário de 2a Instância” de fls. 41, que remata com a declaração
de ”pretender apresentar alegações no Tribunal de recurso”.

A Mma Juiz do Tribunal ”a quo” admitiu o recurso, mas, pos-
teriormente, veio a julgá-lo deserto por falta de alegações que, em
seu entender, deveriam ter sido apresentadas com o requerimento
de interposição ou, pelo menos, dentro do prazo para a sua apre-
sentação.

Inconformada novamente, recorre deste despacho a oponente, ex-
traindo da atinente alegação as seguintes conclusões:

”1 - A Rcte. interpôs recurso da sentença, declarando que pretendia
apresentar alegações no Tribunal de 2a Instância, nos termos do
arto 174o, 2, do C.P.T.;

2 - Foi admitido o recurso, aguardando-se a subida à 2a Instância
e consequente notificação para apresentação de alegações arto 176o, 2,
do C.P.T.;

3 - Porém, a Rcte. foi notificada da deserção do recurso, com
fundamento de que o regime do arto 174o, 2, não se aplica aos recursos
de oposição, sendo de aplicar o regime do arto 356o do C.P.T.;

4 - Tendo sido expressa no requerimento de interposição do recurso
a manifesta intenção de se apresentarem as alegações no Tribunal
”ad quem” e indicando-se o arto 174o, 2, do C.P.T., dentro de um
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espírito de procura da verdade material, o Juiz, no uso do poder-dever
que detém por força dos artos. 40o do C.P.T. e 264o do C.P.C., podia
ter instado a Rcte. do possível erro ou confusão no requerimento
de interposição, tanto mais que no caso de matéria de direito o recurso
pode subir directamente à Secção de Contencioso Tributário do
S.T.A., onde são apresentadas as alegações;

5 - A norma do arto 356o do C.P.T., que impede a apresentação
de alegações no tribunal de 2a Instância é inconstitucional, por ser
excepcional e violadora do princípio da igualdade e imparcialidade
e coartar o direito de acesso ao Tribunal, constituindo uma situação
de desigualdade perante o regime de impugnação mais favorável do
que o da oposição, o que colide com os artos. 13o e 266o da C.R.P.
e 19o e 23o do C.P.T. e implica uma diminuição de garantias da
oponente.

6 - O arto 356o, no 1, do C.P.T. é inconstitucional na parte em
que expressa que ” ... com a apresentação das alegações e conclusões
no prazo de oito dias a contar da notificação”, por violar os artigos 13o,
266o, 267o e 268o da C.R.P. e 19o, 20o, 21o, 22o e 23o do C.P.T..

Sem contra-alegações e após despacho de sustentação, subiram os
autos à 2a Instância, que se declarou incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do recurso.

E na sequência de requerimento da Rcte. nos termos do arto 4o, 1,
da L.P.T.A., chegou o processo a este Supremo Tribunal, tendo o
Exmo. P.G.A. nele emitido douto parecer no sentido do provimento
do recurso.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
A questão objecto do presente recurso diz respeito à oportunidade

da apresentação das alegações de recurso de decisão final de oposição
a execução fiscal: se com o requerimento de interposição (ou no
prazo assinado para esta), se no Tribunal Superior, manifestada que
seja em tal requerimento essa intenção no recurso para a 2a Instância.

A oposição à execução fiscal corresponde aos embargos de exe-
cutado em processo civil (artos. 812o e segs. do C.P.C.).

Conquanto a oposição apresente a fisionomia de uma acção, ins-
taurada pela apresentação de uma petição inicial, a verdade é que
ela funciona como contestação. O seu fim é impugnar a própria exe-
cução fiscal; daí o nome oposição - Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão, C.P.T. Comentado e Anotado, 2a edição, pág. 563.

A oposição cabe, pois, no âmbito do processo de execução fiscal.
Ora, deste se ocupa o Título V do C.P.T., cujo capítulo II tem

uma secção, a X, que trata ”dos recursos” interpostos de decisões
proferidas naquele âmbito.

Tal secção compreende três subsecções a I, integrada pelo arto 355o,
sobre ”recursos das decisões da administração fiscal”; a II, preenchida
pelo arto 356o, sobre ”recursos de actos jurisdicionais” e a II, cons-
tituída pelo artigo 357o, com ”disposições comuns ”sobre” direito
subsidiário”.

Na peugada do acórdão desta Secção de 26 de Abril último, re-
curso 19.025, diremos que ”considerando a inserção, o teor e o de-
senvolvimento lógico de todos os referenciados preceitos, estamos
em crer que a tramitação dos ”recursos das decisões de natureza
jurisdicional”, regulada no dito arto 356o, respeita, apenas, aos ”re-
cursos de actos jurisdicionais” (cfr. epígrafe do mesmo preceito) ocor-
ridos na sequência dos ”recursos das decisões da administração fiscal”,
de que se ocupa o arto 355o, dispositivo imediatamente anterior àquele.
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De resto, só assim se compreenderá o comando do no 2 do falado
arto 356o, segundo o qual ”os recursos terão efeito devolutivo”, 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 - artigo 338o

do C.P.T. e o da decisão sobre anulação da venda)”.
Temos assim que os recursos contemplados no arto 356o são, apenas,

os respeitantes a decisões jurisdicionais sobre ”o recurso jurisdicional”
interposto das ”decisões da administração fiscal”.

Os restantes, conquanto reportados a decisões de natureza juris-
dicional no âmbito do processo de execução fiscal, serão regidos sub-
sidiariamente, ”ex vi” artigo 357o, pelos artigos 167o a 179o.

Em tais recursos, o recorrente pode optar por uma das vias abertas
pelo artigo 171o. Ou manifesta no requerimento de interposição a
intenção de alegar no Tribunal de recurso, ou apresenta as atinentes
alegações no prazo de oito dias contados a partir da notificação do
despacho de admissão.

In casu, a Rcte. seguiu aquela primeira via legal, donde que, na-
turalmente, o recurso não deveria ter sido julgado deserto.

De todo o exposto resulta que o despacho recorrido não pode
manter-se.

Termos em que se acorda em dar provimento ao recurso, revogando
a decisão em apreço, remetendo-se os autos ao Tribunal Tributário
de 2a Instância, para prosseguimento do recurso admitido a fls 42.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio 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
2.a Instância, e não ao Supremo Tribunal Administrativo,
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conhecer de um tal recurso (artos 21o, 4, 32o, 1, b), e
41o, 1, a), do ETAF, e arto 167o do CPT).

Recurso n.o 19.072. Recorrente: Maria Helena da Silva Rosa; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

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

Maria Helena da Silva Rosa, devidamente identificada nos autos,
recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de
1.a Instância de Lisboa (3o Juízo), de 23 de Junho de 1994, que julgou
improcedente a oposição pela ora recorrente deduzida à execução
fiscal, originariamente movida a ”Rosa & Pais, Lda”, e posteriormente
revertida contra a oponente, para cobrança coerciva da quantia de
68.400$00, proveniente de contribuição industrial-grupo B, respeitante
ao ano de 1982.

Na alegação de recurso, está patente o seguinte quadro de
conclusões:

”1a - Nos presentes autos de execução fiscal contra a sociedade
Rosa e Pais, Lda, para cobrança da quantia de 68.400$00 (respeitante
a contribuição industrial), por reversão, o pagamento daquela im-
portância é exigido à gerente, Maria Helena da Silva Rosa, aqui
executada;

2a - Provado está, nos autos, que a dita sociedade nunca chegou
a exercer qualquer actividade: não teve lucros, nem empregados, nem
qualquer património;

3a - Nos termos do disposto pelos artos 1o e 2o do Cod. da Contrib.
Ind. ”a contribuição incide sobre os lucros imputáveis ... ao exercício
de qualquer actividade comercial ou industrial”, e ”ficam sujeitos a
contribuição industrial ... pelos lucros realizados”.

Ora, nunca existiu qualquer actividade, nem lucros;
4a - Assim, não existindo matéria colectável, não pode haver

imposto;
5a - Impõe-se, assim, a absolvição da executada;
6a - A sentença recorrida violou a lei (artos 1o e 2o [do Código]

da Contr. Industrial e alíneas a) e b) do no 1 do arto 286o do Cód.
do Imposto [leia-se Processo] Tributário), pelo que deve ser revogada
e substituída por outra que considere procedente a oposição deduzida
pela executada”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, emitiu douto parecer, assim finalizado: ”deve enten-
der-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria
de direito, pelo que o Supremo Tribunal Administrativo será hie-
rarquicamente incompetente para o conhecimento do recurso - ar-
tigos 32o, no 1, alínea b), e 41o, alínea a), do ETAF, e artigo 167o

do Código de Processo Tributário”.
Ouvidas as partes sobre a suscitada questão prática, a recorrente

veio dizer que ”está plenamente de acordo” com o douto parecer
do Mo Po, ”requerendo, assim, que os presentes autos baixem ao
Tribunal Tributário de 2.a Instância”; por seu turno, a recorrida, Fa-
zenda Pública, pronunciou-se em sentido desfavorável àquele enten-
dimento, terminado a opinar que ”a Secção de Contencioso Tributário
se deve considerar competente para apreciar o presente recurso”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção 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 artigo 32o” [arto 41o, no 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi revertido
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
2.a 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, ficar a medida da juridição, ou seja, 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 método do recurso ou da justeza dos seus fun-
damentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Netas 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 2.a Instância, independentemente da eventualidade de, por fim,
este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir que a dis-
cordância sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados
são irrelevantes para a decisão do recuso, à face da posição de direito
que entende adequada”.

Em suma, a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente da
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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
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
Na 2a conclusão da alegação do recurso, vem afirmado: ”... a dita

sociedade nunca chegou a exercer qualquer actividade, não teve lucros,
nem empregados, nem qualquer património”. O que foi reafirmado
na 3a conclusão tal como segue: ”... nunca existiu qualquer actividade,
nem lucros”.

Ora, 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 Tributário 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.

Após o trânsito em julgado da precedente decisão, remete-se o
processo ao Tribunal Tributário de 2.a Instância, cumpridas que sejam
as demais formalidades legais, atento o requerido a fls. 75.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — Castro Martins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial — natureza do prazo para a sua dedução.

Doutrina que dimana da decisão:

A partir da entrada em vigor quer da LPTA, quer do CPT,
ficou legalmente estabelecido que o prazo da impugnação
judicial — como, aliás, o recurso contencioso de anulação,
em geral —, tem natureza substantiva e não adjectiva, pelo
que não lhe é aplicável o disposto no no 3 do arto 144o

do CPC, mas, antes, o preceituado no arto 279o do CC.

Recurso no 19.155. Recorrente; Agência de Viagens e Turismo Adi-
tur, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Santos Serra.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

“Agência de Viagens e Turismo Aditur, Lda”, recorre do despacho
do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro,
de 94.11.23, que, com fundamento em extemporaneidade da petição,
indeferiu a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra
as liquidações do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e res-
pectivos juros compensatórios, que lhe tinham sido efectuadas pela
Administração Fiscal, com referência aos anos de 1986 e 1987, no
montante global de 2.439.700$00.

Na alegação de recurso, está patente o seguinte quadro de
conclusões:

“a) À decisão recorrida aplica-se, subsidiariamente, o CPC, logo
não se pode fazer a aplicação analógica do no 2 do arto 28o da LPTA
ao caso recorrido, mas sim a aplicação do arto 144o do CPC.

b) A aplicação analógica do no 2 do arto 28o da LPTA diminiu
os meios de defesa da recorrente e infringe os princípios consignados
na Constituição da República Portuguesa, no que concerne à pre-
visibilidade de defesa e interesses legítimos da recorrente.

Portanto, a decisão recorrida viola frontalmente as normas do
arto 10o do CC e o arto 144o do CPC, entre outros...”.

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.
Conforme se vê do despacho sob censura, o Mmo juiz, depois de

fixar os factos que teve por relevantes e de tecer as considerações
que entendeu como pertinentes, consignou, a terminar:

“A petição inicial será assim indeferida liminarmente, formulan-
do-se as seguintes conclusões:

I — Nos casos de liquidação adicional de IVA por iniciativa dos
serviços, como o é aquele a que se reporta o arto 27o do respectivo
código, a cobrança, inicialmente de carácter eventual, converter-se-á
em virtual caso o pagamento não seja efectuado no prazo de cobrança
daquela.

II — Assim, naqueles casos, o prazo para impugnar aquela liqui-
dação continua a ser o fixado no CPCI, por força do disposto no
arto 7o do Dec.-Lei no 154/91, de 23 de Abril.

III — Se o contribuinte não procedeu ao pagamento dentro do
prazo que lhe foi cominado para o pagamento eventual, tendo-se
a cobrança tornado virtual, o prazo para inpugnar a liquidação é
de 90 (dias) contados, nos termos da al. a) do arto 89o do CPCI,
do dia imediato ao da abertura do cofre, sendo que o dia da abertura
do cofre é o primeiro dia da cobrança virtual do imposto na tesouraria
sem juros de mora, ou seja, é do dia do débito ao tesoureiro.

IV — Tal prazo é peremptório, de caducidade e de conhecimento
oficioso, por versar direitos indisponíveis quanto à Fazenda Pública
(arto 333o do CC); e nos termos do arto 49o, no 1, do CPT (tal como
antes, no domínio da vigência do CPCI, então nos termos do arto 28o,
no 2, da LPTA, aplicável por analogia), porque tem natureza subs-
tantiva, na sua contagem há que observar, não o disposto no arto 114o

do CPC, mas antes o disposto no arto 279o do CC, não se suspendendo
nem se interrompendo senão nos casos previstos na lei (arto 328o

do CC).
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V — Proposta impugnação para anular a liquidação do IVA para
além daquele prazo de 90 dias, contado nos termos referidos, a petição
inicial deve ser liminarmente indeferida nos termos do arto 474o, no 1,
al. b), do CPC, aplicável ex vi da al. f) do arto 2o do CPT, por ca-
ducidade do direito de impugnar”.

Ora, analisando a alegação e conclusões do recurso — onde se
fixa o objecto deste e se delimita o seu âmbito —, verifica-se que
a recorrente apenas questiona, entre os fundamentos da decisão, o
que se prende com a determinação da natureza do prazo para deduzir
impugnação judicial.

Na verdade, não vindo discutido o entendimento expresso pelo
julgador quanto à aplicabilidade, no caso, do prazo de 90 dias “con-
tados, nos termos da al. a) do arto 89o do CPCI, do dia imediato
ao da abertura do cofre, sendo que o dia da abertura do cofre é
o primeiro dia da cobrança virtual do imposto na tesouraria sem
juros no ponto de saber se tal prazo, com a entrada em vigor da
LPTA (arto 28o, no 2), “tem natureza substantiva e não processual
e, por isso, não lhe é aplicável o disposto no arto 144o que tem aplicação
ao caso dos autos, como sustenta a recorrente.

Vejamos.
O problema da natureza — substantiva ou adjectiva — do prazo

para a dedução de impugnação judicial tem dividido quer a doutrina
quer a jurisprudência na procura da sua resolução.

E, consoante a impugnação judicial é perspectivada como acção
ou como recurso, assim também o prazo da sua interposição é tido
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. 99, 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 Ques-
tões de Processo Fiscal, III, pag. 140, Cardoso da Costa, in Direito
Fiscal, pag. 280, e Acs. STA, de 19-5-76, A.D. 178, pág. 1278,de 28-3-79,
A.D. 214, pág. 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, assumia 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 e domingos e dias feriados (cfr.,
por todos, Acs. do STA, 1a Secção, de 8-1-82, AD 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 Tributários 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 de 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,
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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 no 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, de 28-04-93, AD 386,
pag. 182, e Ac. do Pleno, de 14-12-93, AD 396, pag. 1444).

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 da LPTA, quer do CPT,
o prazo de impugnação judicial — como, aliás, o do recurso con-
tencioso de anulação, em geral — tem natureza substantiva e adjectiva,
pelo que não é aplicável o disposto no no 3 do arto 144o do CPC,
mas, antes, o preceituado no arto 279o do CC e, em consequência,
tal prazo não se suspende durante as férias, sábados, domingos e
dias feriados.

Donde o acerto do entendimento do Mmo Juiz, o que mesmo
é reconhecer a improcedência da tese vertida na primeira conclusão
do recurso.

Sustenta ainda a recorrente, na sua segunda e última conclusão,
que “a aplicação analógica do no 2 do arto 28o da LPTA diminui
os meios de defesa da recorrente e infringe os princípios consignados
na Constituição da República Portuguesa, no que concerne à pre-
visibilidade de defesa e interesses legítimos da recorrente”.

Mas, também aqui, sem razão.
É que, e desde logo, perante a falta de indicação dos “meios de

defesa” pretensamente diminuídos e a ausência de concretização dos
“princípios” constitucionais alegadamente infringidos, aquela asserção
está condenada ao insucesso.

De qualquer modo, sempre se dirá que a garantia constitucional
do direito ao recurso contencioso/impugnação judicial (arto 268o, no 4,
da CRP), decorrente do princípio fundamental do direito de acesso
aos tribunais (arto 20o, no 1, da CRP), não é abalada quer pela fixação
de um prazo, de natureza substantiva ou adjectiva, para o uso desse
direito, quer pela exigência de condições para o exercício do mesmo,
já que tudo isto visa, apenas, organizar e disciplinar a “boa execução”
do comando constitucional (cfr., neste sentido, Vieira Andrade, in
”Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”,
Coimbra, 1983, pag. 227).

Por conseguinte, sabendo-se que, na hipótese dos autos, e conforme
ao decidido em matéria não questionada, a abertura do cofre para
a cobrança do referenciado imposto ocorreu em 18 de Novembro
de 1991, forçoso será concluir que, em 28 de Fevereiro de 1992,
data da apresentação da petição da impugnação judicial em causa,
já estava esgotado o prazo de 90 dias, legalmente fixado para esse
efeito (cfr. arto 89o, alínea a), do CPCI, ao caso aplicável).

E daí não merecer censura o indeferimento liminar da deduzida
impugnação, por extemporaneidade.
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Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao
recurso.

Custas pela recorrente, com 40 % de procuradoria.

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 24 de Maio 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. 19.324, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
João Martins Gonçalves Costa, 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. 44,
proferida em 20.Jan.95, na qual se julgou procedente a impugnação
deduzida por João Martins Gonçalves Costa contra a liquidação de
IVA, no montante de 765.000$00, do ano de 1990, dessa decisão
veio recorrer para este STA, formulando as seguintes conclusões:

«Está provado que os documentos em causa possuíam números
fiscais não existentes no cadastro oficial.

O acto tributário está minimamente fundamentado (consta dos fac-
tos provados).

Ainda que não notificado ao sujeito passivo, este poderia ter uti-
lizado o mecanismo do arto 22o do CPT, o que não aconteceu».

1.1. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, excepcionou,
no seu parecer, a incompetência deste Tribunal, em razão da hie-
rarquia, porquanto a recorrente sustenta, na alegação e respectivas
conclusões, que o impugnante poderia ter utilizado o mecanismo do
arto 22o do CPT, o que não aconteceu, incluindo, assim, o recurso,
matéria de facto, não constante da decisão, a determinar a mencionada
incompetência.

1.2. Ouvida a FaPa recorrente, veio sustentar que o recurso apenas
versa matéria de direito.
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1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Começando, como se impõe — arto 3o da LPTA — pela análise

da excepcionada incompetência deste STA.
2.1. Na decisão recorrida, apenas se deu como provado que ”A

liquidação em causa radica no facto de na escrita, do impugnante
(que havia deduzido um pedido de reembolso de IVA relativamente
ao período em causa) terem sido encontrados as facturas de fls. 17
e 18, nos quais aparecem números de contribuinte que não constam
do respectivo cadastro oficial”.

Confrontando este probatório com as conclusões do recurso, ve-
rifica-se nada ser referido ali quanto à utilização, pelo impugnante,
da faculdade conferida pelo arto 22o do CPT, afirmando-se, nas con-
clusões, que aquele poderia ter utilizado tal faculdade, e que não
o fez.

Dando como provado, assim, determinado comportamento do im-
pugnante, que não consta da sentença, e ao qual liga, como se vê,
aliás, da resposta de fs. 56, efeitos jurídicos a seu favor, introduziu
a recorrente questão de facto no recurso, com o que procede a ex-
cepcionada incompetência deste Tribunal.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, quando interposta 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, 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 (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 24 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de MAio de 1995.

Assunto:

Acórdão. Pedido de aclaração. Inviabilidade legal. Art. 669o

do CPC.

Doutrina que dimana da decisão:

Se com o pedido de aclaração do Acórdão, nos termos do
art. 669o do CPC, se pretende alterar a decisão e não acla-
rá-la, por falta de qualquer ambiguidade ou obscuridade,
é manifesta a inviabilidade legal dessa pretensão.
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Recurso n.o 4 382. Recorrente: Fopra - Financiamento Prediais e Agrí-
colas, SARL; Recorrida: Ministro das Finanças; Relator: Juiz Con-
selheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Fopra - Financiamento Prediais e Agrícolas, SARL com sede social
em Lisboa, na Av. da Liberdade no 258 10o andar, interpôs recurso
contencioso do ”despacho do Senhor Ministro das Finanças que lhe
indeferiu tacitamente o recurso hierárquico que interpôs ao abrigo
do disposto no no 1 do art. 138 do Código da Contribuição Industrial,
contra a decisão da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos
de não considerar como custos fiscais do exercício de 1981 o montante
de 54.147.013$00”.

Por Acórdão de fls. 61 a 65, o recurso já foi rejeitado com o fun-
damento de que o acto tácito impugnado não se formou já que houve
decisão expressa da entidade competente sobre o próprio objecto
do recurso hierárquico no prazo estabelecido para a formação do
acto tácito de indeferimento.

Notificada da decisão de rejeição do recurso, veio a recorrente
”requerer um aclaramento do seu teor, nos termos seguintes:”

”Diz-se no douto Acórdão que o recurso hierárquico deu entrada
na Repartição de Finanças, em 28 de Agosto de 1986.

Em 24 de Outubro de 1986, o Senhor Secretário de Estado para
os Assuntos Fiscais, lavrou um despacho em que acorda em não dar
provimento ao recurso e com o agravamento da colecta.

Ora, este despacho nunca foi notificado à recorrente.
Como se afirma no douto Acórdão, em 14 de Novembro de 1986,

a Repartição de Finanças do 9o Bairro Fiscal de Lisboa notificou
a recorrente para pagar a quantia resultante da liquidação da con-
tribuição industrial. O aviso de recepção relativo a esta notificação
para liquidação da contribuição industrial foi assinado em 17/11/86.

Assim, tendo em conta que a interposição do recurso hierárquico
não suspende a liquidação da contribuição industrial, deve entender-se
que a notificação do 9o Bairro Fiscal de Lisboa para liquidar a con-
tribuição industrial, não pode ser entendida como uma comunicação
expressa de indeferimento do recurso hierárquico, pois o desfecho
deste, como se disse, nunca foi comunicado à recorrente.

Assim, deve entender-se que se formou efectivamente um acto tácito
de indeferimento, pois à recorrente nada foi comunicado relativa-
mente ao despacho dado no recurso hierárquico.

Termos em que se requer o esclarecimento desta ambiguidade do
teor do douto Acórdão”.

Ouvida a entidade recorrida sobre o pedido de aclaração do Acór-
dão, veio tomar posição nos autos, assim concluindo:

a) A recorrente recebeu notificação efectuada pela Repartição de
Finanças do 9o Bairro Fiscal de Lisboa.

b) A recorrente compreendeu o conteúdo da notificação, efectuada
em acto de indeferimento do recurso interposto.

c) A recorrente conformou-se com o conteúdo da notificação por
não ter usado da faculdade concedida pelo no 1 do art. 31o do
Dec.lei 267/85, de 16 de Julho.

d) Não se formou acto de indeferimento tácito de recurso hie-
rárquico interposto.

e) Como tudo claramente se encontra explicitado no douto Acórdão
cuja aclaração a recorrente vem requerer.
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Termos em que deve o pedido de aclaração do douto Acórdão
ser indeferido por não enfrentar de qualquer obscuridade ou am-
biguidade.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto é de parecer que a reclamação
deve ser indeferida por através dela se pretender alterar e não aclarar
os termos da decisão do Acórdão.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Decorre do disposto no art. 669o e alín. a) do CPC aplicável ao

caso por força dos artos 1o e 130o da LPTA que qualquer das partes
pode requerer ao Tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento
de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha.

Resulta da decisão do Acórdão, que se pretende ver aclarado, que
o recurso foi rejeitado, de acordo com o entendimento de que, no
caso vertente, não se formou acto tácito de indeferimento do recurso
hierárquico, com o fundamento de que no decurso do prazo da for-
mação do acto tácito, portanto, antes do seu termo, a entidade re-
corrida proferiu decisão expressa sobre o objecto do recurso hie-
rárquico.

Tal decisão apoiou-se nos elementos fácticos carreados aos autos,
levados ao elenco probatório, no qual se explicitaram de forma clara
e inteligível, como de resto é reconhecido pela recorrente/requerente,
os próprios termos do referido acto expresso e condicionalismo ine-
rente ao acto tácito.

Apesar daquela manifesta clareza que a requerente deixa entender
na sua argumentação, pretende “o esclarecimento da ambiguidade
do teor do Acórdão”.

Mas que ambiguidade?
Vejamos.
Afirma a requerente que a notificação do 9o Bairro Fiscal de Lisboa

que lhe foi feita para liquidar a contribuição industrial não pode
ser entendida como uma comunicação expressa de indeferimento do
recurso hierárquico, pois o desfecho deste nunca lhe foi comunicado
pelo que ”deve entender-se que se formou efectivamente um acto
tácito de indeferimento, pois nada lhe foi comunicado relativamente
ao despacho dado no recurso hierárquico”.

Esta passagem, que a requerente exigiu como sendo portadora de
obscuridade e ambiguidade é, sem sombra de dúvida, reveladora de
clara controvérsia relativamente à decisão do Acórdão, nada se des-
cortinado de sentido dúbio, ou obscuro ou inintiligível.

A requerente interpretou, pois correctamente o texto do Acórdão
cujo sentido apreendeu, discordando, porém, da decisão.

Não se verifica a pretensa ambiguidade nem qualquer obscuridade,
face à explicitação clara e inequívoca do teor do Acórdão cujo sentido
único corresponde ao que dele extraiu a requerente.

O que ela pretende com a pedida aclaração é, no fim de contas,
como muito bem observa o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, alterar
e não aclarar os termos da decisão do Acórdão cujo desiderato não
tem, obviamente, viabilidade legal através do pedido de aclaração
ou de esclarecimento nesta sede.

Dirimir a controvérsia por si instalada no requerimento em apre-
ciação sobre se se formou ou não acto tácito de indeferimento, é
matéria excluída da aclaração, antes configurando matéria de recurso.

Para terminar, conviria recordar, à ora requerente, que antes da
prolação do acórdão foi notificada do parecer do Ex.mo Magistrado
do Ministério Público para sobre ele se pronunciar (cfr. 54 v e 55),
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no qual se dava conta da existência do acto expresso antes do termo
do prazo estabelecido para o indeferimento tácito, o que obstava
ao conhecimento do recurso interposto pela recorrente, sem que esta
tivesse esboçado qualquer reacção.

Matéria que, de resto, como já se frisou, foi levada ao Acórdão
que se pretende ver esclarecido.

É, por tudo isto, sem que se vislumbre a mínima obscuridade ou
ambiguidade do mesmo Acórdão, que a pretensão da requerente tem
de soçobrar.

Termos em que se acorda em indeferir o pedido de aclaração da
recorrente.

Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) — Bran-
dão de Pinho — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995

Assunto:

Nulidade de sentença. Nulidade de julgamento. Matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A falta de julgamento e de fixação específica, na sentença,
dos factos necessários à decisão da causa constitui uma
nulidade de julgamento, de conhecimento oficioso, nos
termos do arto 712o, 729o, no 2 e 730o, no 2 do C.P.Civil.

II — Não pode considerar-se, como obedecendo a tal requisito
da sentença, a decisão dela constante de dar, em sede
de julgamento da matéria de facto, como “provado o
que consta das informações de fls. 19 a 21 e dos mapas
de fls. 5 e 6”.

Recurso n.o 13 972. Recorrente: Transportes de Carga — A Recoveira
de Guimarães, Lda; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo

Conselheiro Benjamim Rodrigues.

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

I - Transportes de Carga, A Recoveira de Guimarães, Lda, pessoa
colectiva no 500288054, com sede em Redovia de Covas, Urgezes,
concelho de Guimarães, impugnou judicialmente perante o Tribunal
Tributário de 1a Instância de Braga, parte da liquidação da contri-
buição industrial e imposto extraordinário sobre lucros, que lhe foi
lançada com referência ao ano de 1986, pretextando que a mesma
sofria do vício de violação de interpretação e de aplicação de lei,
- do disposto nos artos 3o, 4o e 7o do Decreto-lei no 118-B/86, de
27/5 -, por não haver considerado como custos do exercício as rein-
tegrações que levou a cabo por virtude de reavaliação, feita ao abrigo
do citado diploma, dos valores dos veículos que utiliza na sua ac-
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tividade nos RR - 51 - 94; SO - 99-44; NR - 35-11; MS - 85-43 e
L - 2397, e tal por a Fazenda Pública, salvo quanto à reintegração
do montante de 152.000$00, relativo à viatura no TP - 64-57, que
aceitou ser excessiva, sustentar que as reintegrações não poderem
ser consideradas como custos por os veículos terem atingido os pe-
ríodos máximos de vida tal como se mostram definidos pelo no 4
da Portaria no 737/81, de 29/8.

II - Junta a resposta da Fazenda Pública (arto 132o do C.P.T.),
o M.tmo Juiz, mostrando-se habilitado a conhecer imediatamente do
pedido, proferiu sentença em 90.11.19, em que julgou improcedente
a impugnação.

III - Em fundamento da revogação da sentença e da anulação das
colectas liquidadas, que peticiona no recurso, formulou a recorrente
a seguinte síntese conclusiva das razões expendidas nas alegações:

- Está provado nos autos que a recorrente procedeu em 1986 à
reavaliação dos bens do seu activo imobilizado corpóreo, ao abrigo
do Decreto-lei no 118-B/86, de 27.05;

- Entre os bens reavaliados figuravam os veículos referidos no arto 3o

da petição inicial, já totalmente reintegrados.
- Relativamente ao exercício de 1986 a recorrente procedeu sobre

o valor de reavaliação desses bens a reintegrações calculadas segundo
as taxas legais;

- A Fazenda Pública entendeu que essas reintegrações não eram
legais por se ter já esgotado o período máximo de vida útil de tais
bens, prescrito no no 4 da Portaria no 737/81, de 29.05;

- E por isso acresceram esse valor de reintegrações - 2.333.658$00
- ao lucro tributável declarado pela recorrente para lançamento de
contribuição industrial relativa ao ano de 1986.

- Este procedimento da Fazenda Pública é ilegal, por que as rein-
tegrações de bens já totalmente reintegrados, mas reavaliados ao abri-
go do decreto-lei no 118-B/86, era permitida como se infere do disposto
no no 3 do arto 2o, no 2 do arto 4o e no 4 do arto 7o do citado
diploma legal.

- Não o entendendo assim, e julgando a impugnação improcedente,
o M.tmo juiz “a quo” violou o disposto nas mencionadas disposições
legais e o arto 30o do C.C.Industrial.

IV - Em contra-alegações, a Fazenda Pública sustenta que este
Supremo Tribunal deverá ordenar ao tribunal “a quo” o estabele-
cimento da factualidade indispensável ao julgamento do caso, até
porque a recorrente parte de uma identificação entre as possibilidades
de reavaliação e de reintegração e os elementos de facto fixados na
sentença são insuficientes para apreciar o seu recurso.

V - O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste tribunal pronun-
ciou-se, no seu parecer, pela anulação da decisão recorrida, por esta
ser omissa quanto à matéria de facto que suporte a decisão de direito,
dado que se limita a uma remissão genérica para as informações
e mapas constantes dos autos.

VI - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A Questão da Nulidade da Sentença
Trata-se de uma questão cujo conhecimento se apresenta como

prioritário por afectar a subsistência da sentença na Ordem Jurídica,
o que constitui pressuposto lógico necessário da abordagem das demais
questões que perante ela se coloquem.

A decisão recorrida limitou-se a registar, em sede de julgamento
da matéria de facto: “Está provado o que consta das informações
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de fls. 19 a 21 e dos mapas de fls. 5 e 6, o que tudo se dá por
reproduzido”.

O arto 659o, no 2 do C.P.Civil, aplicável ao tempo da prolacção
da decisão recorrida, por força do disposto no arto 1o, § único, al. c)
do C.P.C.Impostos (mas a questão não tem cariz diferente perante
o disposto no actual C.P.Tributário, nos seus artos 142o e 144o), obriga
que o juiz, ao decretar a sentença, discrimine nela os factos que con-
sidere provados, dentre os pertinentes às questões a resolver, ful-
minando a al.b) do no 1 do arto 668o daquela lei subjectiva essa falta
de especificação dos fundamentos de facto que justifiquem a decisão
com a sanção da nulidade da sentença.

Sendo o juízo judiciário um acto de resolução de uma concreta
controvérsia, suscitada entre as partes, de acordo com o direito pré-
-existente, torna-se absolutamente necessário que o juiz enuncie os
fundamentos em que estriba a sua decisão, não só para dar satisfação
à exigência intra-processual de auto-controlo do exercício do poder
jurisdicional, mas também para elucidar as partes sobre as razões
por que não viram acolhidas as suas pretensões e possibilitar-lhes
uma ponderada opção do exercício do direito de recurso, bem como,
finalmente, de fornecer ao tribunal superior os dados que lhe permitam
exercer a crítica da decisão recorrida.

O juiz está obrigado a tomar uma singular ou específica posição
sobre cada um dos factos que foram alegados pelas partes que sejam
pertinentes para a decisão da causa, podendo ainda recorrer-se, ex-
cepcionalmente, de outros não alegados e sobre os quais elas não
produziram prova (arto 514o do C.P.Civil).

A elaboração do juízo probatório sobre estes factos, cujo momento
no processo judicial tributário não está autonomizado do da sentença,
ao contrário do que, em regra, sucede no processo comum (arto 653o

do C.P.C.), implica que o julgador faça um exame crítico de confronto
do facto alegado com a força probatória dos meios de prova que
lhe foram exibidos, concretizando esse acto sublime de ponderação
ou convicção livre interior, que corresponde à essência de afirmação
do exercício do poder jurisdicional, numa asserção afirmativa ou ne-
gativa da sua existência, que terá de constar da sentença (no con-
tencioso tributário, apenas da sentença), sob pena da sua citada nu-
lidade, desde que a decisão da causa se justifique por eles.

O dever cometido ao juiz, no citado arto 659o, no 2 do C.P.Civil,
de discriminar, na sentença, os factos que considera provados e san-
cionado na al. b) do no 1 do arto 668o, do mesmo compêndio normativo,
não é senão um postulado daquele outro dever de apreciar livremente
as provas e de responder segundo a convicção que tenha formado
acerca de cada facto questionado (arto 655o do C.P.Civil), de julgar,
ao fim e ao cabo, segundo certas regras de procedimento, a matéria
de facto, que, no processo comum, tem lugar, por regra, em despacho
autónomo.

Sendo assim, não pode o juiz deixar de externar o seu juízo de
apreciação das provas em relação a cada facto, também numa concreta
e específica afirmação da sua existência ou inexistência. Por isso, o
conteúdo do dever de discriminação dos factos, na sentença, revela-se
em tantos momentos quantos aqueles em que o juiz teve de responder,
pela afirmativa, à dúvida sobre a existência do facto.

Deste modo, não é lícita a remissão genérica do juiz, em sede
de julgamento e fixação da matéria de facto, para os meios de prova,
neles se incluindo as afirmações das partes, constantes do processo,
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para evidenciar o resultado daquele especial momento pessoal do
exercício da função jurisdicional, de formação da livre convicção sobre
a existência dos factos questionados. Na verdade, essa remissão não
evidencia a realização do juízo probatório em relação a cada facto,
deixando aos intérpretes da decisão, entre os quais figura o tribunal
superior, uma larga margem de apreciação e de incerteza sobre quais
foram os elementos determinantes para o resultado do juízo de con-
vicção formado sobre os factos afirmados nos autos, não possibilitando
a infirmação do acerto ou erro do juízo de convicção efectuado sobre
cada facto, por estes não aparecerem especificados. Basta lembrar
aqui que a censura do tribunal superior, em sede de matéria de facto,
se exercerá em relação a cada facto e pela consideração de todos
os elementos de prova que serviram de base à resposta ou outros
a que a lei manda atender (arto 712o do C.P.Civil). Por outro lado,
a remissão genérica para os meios probatórios ou articulados, pa-
tenteados nos autos, obriga o tribunal de recurso a ter, ele próprio,
de efectuar um juízo de verificação e de qualificação sobre o que
nos meios de prova remetidos constitui ou não constitui matéria de
facto, para seleccionar apenas esta como sendo aquela que o tribunal
recorrido fixou.

Ora, este julgamento apresenta-se deslocado no tempo, dado que
apenas poderá ser efectuado, em sede de recurso, como censura sobre
a posição tomada pelo tribunal inferior (cfr. arto 712o do C.P.Civil).
A atitude aprecianda pode levar a excluir um grau de jurisdição sobre
o julgamento da matéria de facto.

Do que vai dito resulta que a remissão, em sede de julgamento
e fixação da matéria de facto, para elementos constantes do processo,
apenas será de admitir como mero modo de localização no processo
dos instrumentos que foram considerados na elaboração do juízo pro-
batório ou, então, quando os factos fixados se apresentem, aí, singular
ou destrinçadamente, definidos em termos que permitam concluir
que sobre cada um deles se efectuou um concreto juízo de formação
de convicção ou de julgamento.

Temos, pois, de concluir que a falta de julgamento e de fixação
específica, na sentença, dos factos necessários à justa decisão das
causas constitui nulidade de julgamento, a conhecer oficiosamente,
e não só da sentença (arto 668o, no 1, al. b) do C.P.C.) tal como,
nos termos do arto 712o do C.P.Civil, se estabelece para a Relação,
por força do disposto nos artos 729o, no 2 e 730o, no 2 do C.P.Civil
(Neste sentido, entre outros, Acs. deste tribunal, de 92.06.03 e 92.03.04,
in, respectivamente, Recs. 14.284 e 13.511).

Tal é, manifestamente, o caso dos autos em que se deu como pro-
vado o que consta das informações e dos mapas juntos, respecti-
vamente, de fls. 19 a 21 e 5 e 6. Estamos perante uma remissão
genérica que é censurável a todos os títulos que foram expostos.

VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em anular a sentença recorrida, devendo a causa ser julgada
novamente, fixando-se especificadamente os factos necessários à sua
justa decisão.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Benjamim Rodrigues (Relator) — Jo-
sé Jesus Costa — Horta Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.
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Acórdão de 31 de Maio 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.

III — Se as infracções àquele Regulamento foram cometidas
nos 2o e 3o trimestres de 1985 e o auto de notícia foi
levantado em 12/10/90, nesta data já havia prescrito o
procedimento judicial nos termos do art. 115o do Código
Processo Contribuições e Impostos.

IV — 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.

V — Às infracções aquele mesmo Regulamento, cometidas, an-
tes da entrada em vigor do Regime Jurídico das Infracções
Fiscais não Aduaneiras (RJIFNA) equiparadas a con-
tra-ordenações por força do art. 3o do Dec.-lei 20-A/90
que aprovou aquele regime, é aplicável o prazo de pres-
crição 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.
VI — 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.

Recurso n.o 14 132. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Apolino
Ferreira e Almeida 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 1.a Instância de Coimbra veio interpôr recurso per sal-
tum” da decisão do M.mo Juiz que absolveu a arguida Apolino Ferreira
e Almeida Lda. identificada nos autos, 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 2o, 3o e 4o trimestres
de 1985, todos os de 1986, 1987, 1988 e 1989.
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Fundamentou-se a decisão absolutória na consideração de que o
Dec.lei 354A/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 pede a condenação da arguida 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 sendu”, 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. 2o do Código Penal),
ao não condenar a arguida no pagamento da multa devida pela in-
fracção fiscal praticada.

Termina defendendo que deve conceder-se provimento ao recurso
e, em consequência, condenar-se a arguida 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 decidir.
Da análise dos autos, com interesse para a decisão, apura-se o

seguinte:
a) Em 12/10/90 foi levantado um auto de notícia contra Apolino

Ferreira e Almeida Lda., identificada nos autos, a quem foram im-
putadas as infracções ao disposto nos arts. 1o, 2o, 3o, 11o e 22o no 1
do Regulamento do Imposto de Compensação em relação aos 2o,
3o e 4o trimestres de 1985 e todos os de 1986, 1987, 1988 e 1989
por falta de pagamento do imposto de compensação no total de
57000$00.

b) Liquidadas as multas e o imposto e notificada a arguida em
26/10/90 para pagar a multa e para contestar, não efectuou o pa-
gamento nem contestou.

c) Em 23/4/91 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 as respectivas infracções pelo que, jul-
gando parcialmente subsistente o auto de notícia, absolveu a arguida
das infracções imputadas, condenando-o no pagamento do imposto
devido no montante de 57.000$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 eliminar o imposto
de compensação previsto e regulamentado no Regulamento do Im-
posto de Compensação aprovado pelo Dec.lei 354-A/82 de 4/9, eli-
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minou também as respectivas infracções ali previstas por falta do
pagamento do imposto de compensação nos prazos também no mesmo
estabelecidos.

As infracções dos autos respeitam ao 2o, 3o e 4o trimestres de
1985 e a todos os anos de 1986 a 1989 e a lei 65/90 de 28/12 que
aprovou o Orçamento de Estado para 1991, entrou em vigor em Ja-
neiro desse ano.

Portanto, a questão que se coloca é a de saber se foram eliminadas
as infracções objecto do auto de notícia, ou melhor, se 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 como certo que apenas dispõe para o futuro (art.12o

do Código Civil).
Daí que se posa 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 da arguida constante do auto de notícia, não poderá manter-se
a decisão recorrida, que assentou no pressuposto inverso.

Sucede, porém, que em relação às infracções dos 2o e 3o trimestres
de 1985 quando o auto de notícia foi levantado em 12/10/90, já haviam
decorrido mais de cinco anos sobre a prática das respectivas infracções.

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 integrados das infracções
dos 2o e 3o trimestres de 1985 e o levantamento do auto de notícia
(12/10/90) não ocorreu nenhum acto interruptivo da prescrição.

Quando foi instaurado o processo de transgressão, através do le-
vantamento do auto de notícia, já em relação às duas primeiras in-
fracções se havia esgotado o prazo para o procedimento judicial fiscal,
o mesmo é dizer que já se mostrava prescrito o procedimento judicial.
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Daí que, para fazer vingar a tese da prescrição do procedimento
em relação a elas nem se torne necessário recorrer ao princípio do
regime concretamente 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.

Princípio que é, porém, válido para as demais infracções dos autos.
Significa que terá de atender-se ao prazo de prescrição previsto

no art. 115 o do CPCI, confrontado com o regime concretamente
mais 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.

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-ordena-
ções - 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 um ano há muito se encontra prescrito.
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Considerando o exposto, acorda-se em julgar extinto o procedi-
mento por prescrição, revogando assim a decisão recorrida, manten-
do-se a condenação no imposto.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) — Ernâni
Figueiredo — José Jesus Costa. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

IVA. Liquidação adicional. Fixação do imposto. Reclamação
necessária. Acto destacável. Impugnação unitária. Antes e
depois do Dec.Lei 198/90, de 19 de Julho. Art. 84o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Da fixação do imposto de valor acrescentado pelo chefe
da repartição de finanças, com recurso ao método de
presunções, cabe reclamação necessária como condição
da impugnação judicial, nos termos do art. 86o do CIVA,
como acto destacável.

II — Com a nova redacção do art. 86o pelo Dec.Lei 198/90,
de 19 de Julho, apesar da abolida a impugnação da fi-
xação do imposto, como acto destacável, no prazo de
oito dias, manteve-se a exigência da reclamação como
condição da impugnação judicial unitária.

III — A impugnação judicial prevista no art. 90o do Código
do IVA respeita apenas aos casos em que a liquidação
não tenha na sua base o apuramento da matéria tributável
com recurso às presunções ou estimativas.

IV — No caso referido em III a impugnação judicial não está
condicionada a prévia reclamação.

V — Mesmo à luz do Código de Processo Tributário — seu
art. 84o — a fixação da matéria tributável com funda-
mento em errónea quantificação por métodos indiciários
a reclamação é condição da impugnação judicial.

Recurso no 14 939. Recorrido: Armando R. Campinho, Lda.; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Armando R. Campinho Lda., sociedade comercial por quotas com
sede em Mosteiró — Santa Maria da Feira, impugnou judicialmente
nos termos dos arts. 5o e 89o do CPCI e 90o do CIVA perante o
Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro a liquidação de IVA
no montante de 2.433.826$00 acrescido de juros compensatórios re-
lativo ao exercício de 1986.
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Por decisão de 17/3/92, o Mmo Juiz daquele Tribunal julgou im-
procedente a impugnação, sob a comissão de que a impugnante deixou
esgotar o prazo de reacção à fixação do imposto por falta de re-
clamação da decisão do chefe da repartição de finanças que, por
isso, ser firmou na ordem jurídica como caso decidido ou caso re-
solvido, com efeitos semelhantes aos do caso julgado.

Inconformada com tal decisão, a impugnante veio interpor o pre-
sente recurso “per saltum” para este STA em cujas alegações formulou
conclusões que, pela sua extensão, assim se resumem:

- A recorrente foi notificada no dia 17 de Maio de 1990 para no
prazo de 15 dias reclamar do volume de negócios que lhe foi fixado
nos termos do art. 82o do CIVA, ou, no caso de concordar pagar
eventualmente e no mesmo prazo o IVA e juros compensatórios no
total de 3.845.396$00.

- Na mesma notificação é dito que findo o prazo de 15 dias sem
que haja reclamação ou pagamento, proceder-se-á à cobrança e a
referida importância debitada ao Tesoureiro da Fazenda Pública.

- Não tendo a recorrente reclamado nem tendo pago de modo
eventual a liquidação referida, foi esta debitada no Tesoureiro da
Fazenda Pública no dia 12/9/90, convertendo-se assim em cobrança
virtual.

- Nos termos do art. 27o no 2 do CIVA, sempre que se proceda
à liquidação do imposto por iniciativa dos serviços, a falta de pa-
gamento nos prazos estabelecidos converterá a cobrança virtual, nos
termos e para efeitos do disposto no Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos.

- É a partir dessa data que se conta o prazo de 90 dias para a
dedução da impugnação judicial por nela se verificar a conversão
em cobrança virtual e consequentemente a abertura do cofre.

- Dispõe o no 1 do art. 90o do CIVA que os sujeitos passivos
e as pessoas solidária 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
CPCI.

- O direito de reclamar ou impugnar é uma das garantias jurídicas
do sujeito passivo — art. 20o da CRP.

- A liquidação do IVA é um acto tributário diferente da fixação
definitiva da matéria colectável e é um acto impugnável autonoma-
mente com qualquer um dos fundamentos previstos na lei processual
tributária.

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

- Sendo a impugnação judicial o meio próprio para atacar o acto
tributário, ou seja, o acto de liquidação do imposto.

- Só por mero lapso o Senhor Juiz “a quo” não verificou que a
impugnação foi deduzida ao abrigo dos arts. 5o e 89o do CPCI e
art. 90o do CIVA, não sendo relevante para o caso o estabelecido
no art. 86o do CIVA.

- O acto tributário que se impugna é a liquidação de um imposto
e não da fixação definitiva do imposto por preterição de formalidades
essenciais, sendo diversos os prazos respectivos.

- O prazo para apresentar a impugnação só começa a contar-se
a partir do momento em que é praticado o acto final, a liquidação
debitada ao Tesoureiro da Fazenda Pública no dia 12/9/90.
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- Nos termos do art. 2o do Dec.lei 154/91, de 23/4 as normas contidas
no Código de Processo Tributário aplicam-se aos processos pendentes.

- Nos termos do art. 120o do Código de Processo Tributário, cons-
titui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade.

- O alegado pelo recorrente, na sua petição inicial, tem de ser
considerado, sendo irrelevante a circunstância de ter existido ou não
reclamação da fixação da matéria colectável.

- O M.mo Juiz “a quo” na decisão que proferiu violou os arts. 5o

e 89o do CPCI, art. 90o do CIVA, art. 2o do Dec.lei 154/91 de 23/4,
e art. 120o do CPT.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público junto deste STA emitiu douto parecer no sentido de que
o recurso não merece provimento já que a sentença recorrida fez
correcta interpretação e aplicação da lei então vigente, que ainda
não tinha sido modificada pelo DL 198/90, de 18 de Junho.

A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) — No dia 17/5/90 foi a impugnante notificada de que, no prazo

de 15 dias, poderia reclamar, nos termos do art. 84o do CIVA, do
volume de negócios de 22.228.000$00, referente ao período de 1/1/86
a 31/12/86 que lhe foi fixado nos termos do art. 82o do citado Có-
digo — conforme fls. 27 e 31.

b) — Ao volume de negócios dito em a) corresponde a importância
de 2.433.826$00 de imposto sobre o valor acrescentado, e 1.411.570$00
de juros compensatórios, no total de 3.845.396$00 — cfr. fl. 31.

c) — Não tendo a impugnante reclamado, apesar de ter sido no-
tificada para o efeito, conforme se diz em a), nem tendo pago de
modo eventual a liquidação dita em b), foi esta debitada ao Tesoureiro
da Fazenda Pública.

d) — No dia 11/12/90 a impugnante fez apresentar a petição de
impugnação judicial relatada em 1.1 — conforme carimbo de entrada
a fls. 2.

Foi com base nesta factualidade, relevando especialmente a data
da notificação para reclamar, nos termos do art. 84o do CIVA, a
falta de reclamação e de pagamento e a data da apresentação da
impugnação, e sob a consideração de que a impugnante deixou esgotar
o prazo de reacção contra a fixação do imposto, que o M.mo Juiz
julgou improcedente a impugnação.

Sustenta a recorrente que o prazo de 90 dias para apresentar a
impugnação só começa a contar a partir do momento em que é pra-
ticado o acto final, a liquidação debitada ao Tesoureiro da Fazenda
Pública no dia 12/9/90 e que esse prazo se conta na forma prevista
no CPCI, como o determina o arto 90o do CIVA.

A questão que se coloca é, pois, a de saber se na data em que
a impugnante/recorrente deduziu impugnação estavam reunidos os
pressupostos legais para o efeito e qual o prazo legal para a sua
dedução.

Vejamos.
Fixou a sentença recorrida que no dia 17/5/90 foi a impugnante

notificada para no prazo de 15 dias reclamar do volume de negócios
que lhe foi fixado nos termos do art. 82o do CIVA referente ao período
de 1/1/86 a 31/12/86, tal como consta da notificação de fls. 29, o
que é confirmado pela recorrente.

Volume de negócios que foi apurado nos termos dos arts. 82o e
84o do CIVA, com recurso a método de presunções ou estimativas.
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Dispõe o no 1 do art. 84o do CIVA que quando se proceder à
rectificação de declarações ou à correcção da liquidação oficiosa, de
acordo com os arts. 82o, 83o e 83o-A, e houver necessidade de recorrer
a presunções ou estimativas por carência de elementos que permitam
apurar claramente o imposto poderão os contribuintes (...) reclamar
para o Chefe da Repartição de Finanças competente, nos termos
das disposições seguintes.

Por seu turno, de acordo com o no 2 do mesmo artigo, as re-
clamações têm efeito suspensivo e devem ser apresentadas no prazo
de 15 dias a contar da data da notificação a que se refere o art. 27o.

Reclamações que serão apreciadas pelo Chefe de Repartição de
Finanças nos termos do no 3, o qual se as julgar improcedentes deve
remetê-las à comissão distrital de revisão conforme resulta da alín. b)
daquele no 3.

Segundo o art. 85o do mesmo CIVA, 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.

Da fixação definitiva do imposto cabia, anteriormente à alteração
operada pela redacção do Dec.lei 198/90 de 19/7, impugnação nos
termos do art. 89o do CIVA.

O caso dos autos, em que a Administração Fiscal teve necessidade
de recorrer a presunções ou estimativas por carências de elementos
que permitissem apurar claramente o imposto, logra pleno enqua-
dramento naqueles referidos normativos.

Assim, uma vez notificada do volume de negócios e da fixação
do imposto, a impugnante devia ter reclamado nos termos do no 2
do art. 84o do CIVA para assim abrir a via contenciosa, ao abrigo
do art. 86o do mesmo diploma, no prazo de oito dias a partir da
data da notificação da fixação definitiva do imposto, resultante da
reclamação.

A reclamação releva, pois, como condição necessária para a
impugnação.

Só com a dita reclamação necessária, no prazo de 15 dias ali es-
tabelecido (no 2 do referido art. 84o) era permitida a impugnação
judicial no prazo legal de 8 dias fixado no no 2 do art. 86o com
fundamento em qualquer ilegalidade sob pena de inconstituciona-
lidade deste normativo, face ao disposto no art. 268o no 3 da Cons-
tituição da República (cfr. Ac. do STA de 19/6/91 — Rec. 13 442).

Alega a recorrente que a liquidação do IVA é um acto tributário
diferente da fixação definitiva da matéria colectável e é um acto im-
pugnável autonomamente com qualquer dos fundamentos previstos
na lei processual tributária.

Esta afirmação só colhe sentido nos casos em que a liquidação
a impugnar não tenha na sua base o apuramento da matéria tributável
com recurso às presunções ou estimativas.

Aqui a impugnação não está condicionada a prévia reclamação.
É o que se colhe do art. 90o do CIVA que prevê a impugnação

da liquidação com os fundamentos estabelecidos no CPCI (arts. 5o

e 89o) cujo regime se nos afigura válido apenas para os casos de
liquidação em que para fixação do imposto nada contribuiu o método
indiciário.

Ora, tendo a liquidação adicional impugnada nos autos sido efec-
tuada com base em presunções ou método indiciário, impunha-se
à impugnante, ora recorrente, o esgotamento dos meios graciosos
— a reclamação — para a poder impugnar contenciosamente.
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Mas a situação não se alterou neste ponto com a nova redacção
do art. 86o do CIVA introduzida pelo Dec.Lei 198/90 de 19/7.

Foi abolida a impugnação da fixação do imposto, como acto des-
tacável no prazo de 8 dias, alargou-se o fundamento da impugnação
da liquidação a “quaisquer ilegalidades ou erros praticados na de-
terminação do imposto em falta”, mas manteve-se a reclamação ne-
cessária como condição da impugnação judicial unitária (cfr. neste
sentido o Acórdão do STA de 19/6/91 — Rec. 13 442).

Com este sistema coincide o Código de Processo Tributário que
no seu art. 84o exige, igualmente, reclamação da decisão que fixe
a matéria tributável com fundamento na sua errónea quantificação
por métodos indiciários.

Reclamação que, como dispõe o no 3 do mesmo artigo é condição
da impugnação judicial.

Não faz sentido, pois, a invocação feita pela recorrente do art. 120o

do CPT por força do art. 2o do Dec.Lei 154/91 de 23/4 a cuja aplicação
sempre se oporia o disposto no referido art. 84o do mesmo Código
de Processo para além de razões atinentes ao respeito pelo princípio
da irretroactividade das leis ínsito no art. 12o do Código Civil.

Tudo para dizer que, como bem se refere na sentença recorrida,
o acto de fixação do imposto, de que não houve a necessária re-
clamação, firmou-se na ordem jurídica como caso decidido ou caso
resolvido com efeitos análogos aos do caso julgado da decisão judicial,
ocorrendo assim uma preclusão processual, não podendo, pois ques-
tionar-se os condicionalismos ou pressupostos daquela fixação do im-
posto, como causas geradoras da ilegalidade da liquidação.

A impugnante que foi notificada em 17/5/90 de que poderia reclamar
nos termos do art. 84o do CIVA com vista a abertura da via con-
tenciosa, se fosse caso disso, não o tendo feito deixou precludir a
possibilidade de impugnar a liquidação.

Do exposto é fácil concluir, contra o que sustenta a recorrente
que não é aplicável ao caso vertente o art. 90o do CPT e conse-
quentemente o regime estabelecido nos arts. 5o e 90o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos, não fazendo sentido o apelo
feito ao débito do Tesoureiro para marcar a data a partir da qual
se começa a contar o prazo da impugnação.

Também não faz qualquer sentido a afirmação de que “o acto
tributário da liquidação termina e completa-se no momento em que
se faz o débito dos conhecimentos ao Tesoureiro da Fazenda Pú-
blica — cobrança virtual.

Em suma, toda esta argumentação da recorrente está manifesta-
mente prejudicada por tudo quanto acima se disse, relevando de-
cisivamente a falta de reclamação já mencionada, assumindo-se como
condição necessária à abertura da via contenciosa.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Abílio Moreira Bordalo (Rela-
tor) — José Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Lei do orçamento. Lei de autorização legislativa. Definição
directa de matérias pela Lei do orçamento. Interpretação
da lei. Quadro literal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Compete à Assembleia da República aprovar o Orça-
mento do Estado, em forma de lei, cabendo ao Governo
apenas a sua regulamentação para efeitos de execução
do mesmo Orçamento.

II — A Lei 49/86, de 31/12, que aprovou o Orçamento do
Estado para 1987, além de autorizar o governo a legislar
sobre matéria fiscal, nomeadamente sobre imposto pro-
fissional, fixou normas, neste domínio, de aplicação di-
recta, não carecendo de serem regulamentadas.

III — Assim, enquanto o no 1 do art. 32o da referida lei concedeu
autorização ao Governo para legislar sobre as matérias
previstas nas alíneas a), b) e c), o no 2 prescreveu, de
forma directa e definida, alterações ao no 2 e parágrafo 2o

do art. 10o do Código de Imposto Profissional, não ca-
recendo de regulamentação.

IV — O quadro literal da lei, corroborado pelo elemento ló-
gico-racional e, bem assim, o elemento sistemático apon-
tam no sentido da exclusão do no 2 do art. 32o da
Lei 49/86 de qualquer propósito de autorização legislativa.

Recurso no 15 891. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
Marcos da Silva; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel Marcos da Silva, casado, advogado residente na Rua Ca-
louste Gulbenkian, freguesia de Oliveira-Guimarães impugnou judi-
cialmente perante o Tribunal Tributário de 1a instância de Braga,
a liquidação do imposto profissional do ano de 1987 no montante
de 50.166$00, com o fundamento de que a percentagem das deduções
fixas ao rendimento colectável é de 16 % e não de 12 %, com base
no disposto na parte final do no 2 do art. 32o da Lei no 49/86, de
31/12 que, em seu entender, “tem aplicação directa não necessitando,
para entrar em vigor, de regulamentação por parte do governo”.

Contra-alegou a Fazenda Pública pugnando pela improcedência
da impugnação, uma vez que o art. 32o da Lei 49/86 terá de ser
regulamentado pelo Governo.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto daquele Tribunal
emitiu douto parecer também no sentido da improcedência da pre-
tensão da impugnante por carecer de base legal.

O Representante da Fazenda Pública, inconformado com a sentença
que julgou procedente a impugnação veio interpor o presente recurso
“per saltum” para este Tribunal em cujas alegações formulou as se-
guintes conclusões:

“– Está provado que o legislador não usou em 1986 da autorização
conferida pela Lei 49/86 de 31/12 no seu art. 32o no 2, para legislar
em matéria de imposto profissional.
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– Está provado que a liquidação respeitou integralmente o que
o impugnante apresentou, como rendimentos e encargos.

– Está provado que o impugnante não invoca a liquidação do im-
posto mas apenas invoca um erro de direito na referida liquidação,
por si efectuada.

– Está provado que o normativo em questão teria que ser pos-
teriormente regulamentado pelo Governo, o que veio a suceder apenas
em 1988, voltando a matéria a ser objecto de nova regulamentação
na Lei 2/88, de 26/1 – Orçamento do Estado.

– Está provado que tal matéria veio a ser regulamentada pelo Dec.lei
98/88, de 22 de Março.

– Tendo decidido em sentido contrário, a douta sentença de fls.
de 11 e 11 verso, por errada interpretação do art. 32o da Lei 49/86,
de 31/12, deve ser revogada, mantendo-se na íntegra o acto tributário
impugnado, com todas as consequências legais”.

Contra-alegou o impugnante referindo que em caso análogo ao
dos presentes autos decidiu no mesmo sentido o Acórdão deste STA
de que juntou fotocópia (Proc. 13 443), sustentando que o no 2 do
art. 32o da Lei 49/86 de 31/12 tem aplicação directa não necessitando,
para entrar em vigor, de regulamentação, devendo negar-se provi-
mento ao recurso.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto deste STA emitiu o seguinte
douto parecer:

«A expressão “são reformulados o no 2 e o parágrafo 2o do art. 10o

do mesmo Código . . .” usada no no 2 do art. 32o da Lei 49/86, de
31/12, só colhe sentido se for interpretada como querendo dizer: “Se-
rão reformulados . . .”.

Na verdade, há pelo menos 3 ordens de razões para se concluir
nesse sentido.

Desde logo, se assim não fosse, não se aprendia o significado da
expressão “(reformulados) no sentido de estabelecer o seguinte . . .”

É que ou se altera a redacção de uma norma ou se autoriza o
Governo a alterá-la “no sentido de estabelecer o seguinte . . .”

Finalmente, se vencesse a tese da sentença recorrida, não se saberia
hoje qual era o exacto texto da norma do no 2 do art. 10o do Código
de Imposto Profissional.

Há, portanto, que concluir que o no 2 do art. 32o da Lei 49/86,
de 31 de Dezembro contém uma autorização legislativa que o Governo
não usou, pelo que o recurso merece provimento.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provado a seguinte matéria fáctica:
“Na declaração para liquidação do imposto profissional do ano

de 1987, o impugnante utilizou a taxa de 12 % nas deduções fixas
a que se referem os nos. 2 e parágrafo 2o do art. 10o do CIP.

Daqui partiu o M.mo Juiz para a interpretação do art. 32o da
Lei 49/86 de 31/12, defendendo a aplicação directa do no 2 daquele
artigo que não depende do no 1, onde se diz que o “Governo fica
autorizado a (. . .)” para concluir, que o impugnante tinha, pois, o
direito de utilizar a taxa de 16 %.

Sustenta a recorrente, com o apoio dos Ex.mo Procurador-Geral-
-Adjunto, que o no 2 do art. 32o da referida Lei 49/86 só pode ter
o sentido de autorização legislativa ao Governo para alterar o no 2
e o parágrafo 2o do art. 10o do Código do Imposto Profissional, não
podendo aplicar-se directamente aquele no 2 do art. 32o.
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Cinge-se o objecto do recurso à questão de saber qual o verdadeiro
sentido e alcance do no 2 do art. 32o da Lei 49/86, com incidência
no art. 10o no 2 e parágrafo 2o do Código do Imposto Profissional.

Pretende-se saber, no fundo, se deve aplicar-se directamente aquele
no 2 do art. 32o, ou se este comando legal, para ser eficaz, funciona
como autorização legislativa, e carece da correspondente “lei auto-
rizada”, ou seja, da respectiva regulamentação.

Dilucidar o problema da percentagem das deduções fixas ao ren-
dimento colectável do imposto profissional do ano de 1987 se é de
16 %, como se decidiu na sentença, ou de 12 %, como propugna a
recorrente, é o que passamos a fazer:

Compete à Assembleia da República (alín. h) do art. 164o da CRP)
aprovar as leis das grandes opções dos planos e o Orçamento do
Estado.

O Orçamento reveste, pois, a forma de lei, competindo em exclusivo
à Assembleia da República a sua aprovação e cabendo ao Governo
apenas a sua regulamentação, para efeitos de execução do mesmo
Orçamento.

Os impostos são criados por lei que determina a incidência, a taxa,
os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes (art. 106o no 2
da CRP).

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 (no 3 do mesmo artigo).

É da competência exclusiva da Assembleia da República, salvo au-
torização ao Governo, legislar para além de outras matérias, sobre
a criação de impostos e sistema fiscal (alín. i) do art. 168o da CRP).

A Lei 49/86 de 31 de Dezembro que aprovou o Orçamento do
Estado para 1987, no seu capítulo IV subordinado à epígrafe “Sistema
Fiscal”, dispõe no seu art. 28o que “durante o ano de 1987 o Governo
é autorizado a cobrar as contribuições e impostos constantes dos Có-
digos e demais legislações tributária, com as subsequentes modifi-
cações e diplomas complementares em vigor de acordo com as al-
terações previstas nos artigos seguintes”.

É nesse capítulo que se insere o art. 32o sobre o imposto profissional
cujo no 1 prescreve “fica o Governo autorizado a:”

Seguem-se as alíneas a), b) e c) que contêm as matérias autorizadas
a legislar pelo Governo.

Diz o no 2 – São reformulados o no 2 e o parágrafo 2o do art. 10o

do mesmo Código, no sentido de estabelecer o seguinte:
a) (. . .)
b) (. . .)
c) O disposto nas alíneas a) e b) deste número aplica-se aos con-

tribuintes que disponham de contabilidade devidamente organizada.
Para os restantes contribuintes aplicam-se as deduções fixas pre-

vistas na tabela anexa referida no parágrafo 2o do art. 10o do Código
de Imposto Profissional, cujas taxas são elevadas de quatro pontos
percentuais, com excepção da relativa à rubrica “2.2 – Urbanistas”
que é elevada em seis pontos percentuais”.

O Dec.lei 128/87, de 17 de Março, no uso da autorização conferida
pelo art. 32o no 1 alíneas b) e c) e 3 (. . .) da Lei 49/86, de 31/12,
veio dar nova redacção aos arts. 2o, 3o, 5o, 7o-B. 11o, 21o, 26o e 37o

do Código Imposto Profissional, introduzindo-lhes alterações.
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Como se vê, este diploma nada dispôs sobre o no 2 e parágrafo 2o

do art. 10o do mesmo Código.
A questão que se coloca, pois, é a de saber se o legislador ao

não dispor neste diploma sobre as matérias do no 2 do art. 32o da
Lei 49/86 o fez porque considerava já definida tal matéria na referida
lei, não carecendo de ser regulamentada; ou então se terá omitido,
conscientemente ou não, tal matéria, com o que violaria a lei
autorizante.

Em matéria de interpretação da lei, prescreve o art. 9o do Código
Civil:

“1 – A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas re-
constituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo
em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que
a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é
aplicada.

2 – Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento
legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência
verbal, ainda que imperfeitamente expresso.

3 – Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir
o seu pensamento em termos adequados.

Segundo a doutrina e a jurisprudência haverá que atender ao ele-
mento literal – sentido dos termos e sua correlação, bem como aos
elementos lógico, sistemático e histórico.

De acordo com tais elementos e com os princípios do referido
art. 9o do Código Civil, passando a análise do citado art. 32o, resulta
desde logo, no confronto entre o no 1 e o no 2, pelo seu elemento
literal ou gramatical, que no primeiro (no 1) se contém de forma
explícita e inequívoca uma autorização legislativa, na expressão: “Fica
o Governo autorizado a: (. . .)”; porém, o no 2 permite que dele
se extraia o entendimento de que não é autorização legislativa e é
independente do no 1.

As expressões verbais acima sublinhadas do no 2 – “são reformu-
lados” – da sua alín. c) – “aplica-se”, “aplicam-se” “são elevadas”
e “é elevada”, utilizadas no modo indicativo exprimem acção de forma
positiva, certa, real e imperativa, inculcando a ideia de que o ali
estabelecido se impõe, por si próprio, sem carecer de qualquer outro
diploma a regulamentar a matéria que por elas é afirmada.

Se o quadro literal é indicador deste entendimento ele não é des-
mentido, antes sai reforçado pelo elemento lógico-racional.

É elucidativo o preâmbulo do Dec.lei 128/87 de 17/3 donde resulta
a intenção expressa no prosseguimento “da linha de orientação do
ano anterior”, com as novas alterações introduzidas ao CIP “alcançar
um gradual desagravamento da carga tributária dos rendimentos de
trabalho propiciando um maior aumento dos rendimentos reais”.

Ora esse desagravamento só pode conseguir-se com a elevação
da taxa de quatro pontos percentuais de deduções fixas como se previu
na alín. c) do no 2 do art. 32o, já que o referido Dec.lei (lei autorizada)
foi omisso a tal respeito.

Seria absurdo e incongruente pretender um desagravamento da
carga tributária dos rendimentos de trabalho quando, nada se dispondo
sobre isso na lei autorizada, se pretende negar a sua prescrição directa
com aplicação imediata na lei autorizante.

Embora se nos afigure irrelevante para a pretendida interpretação
a invocação da Lei do Orçamento do ano imediato – Lei 2/88 – sempre
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se dirá, contra a tese da recorrente, que no seu art. 28o alín. e) foi
autorizado o Governo não a aumentar mas sim a reduzir as per-
centagens da tabela das deduções fixas a que se refere o no 2 e o
parágrafo 2o do art. 10o do CIP.

Com o que está de acordo o Dec.lei 98/88, de 22/3 (lei autorizada
em que é manifesta a intenção de “não agravar” a carga tributária
dos rendimentos de trabalho.

Portanto não é verdade que a regulamentação do no 2 do art. 32o

da Lei 49/86 só tenha sido conseguida com a Lei do Orçamento do
ano imediato e respectivo diploma autorizado, como foi o Dec.lei
98/88.

Quer dizer, enquanto para o ano de 1987 o legislador quis um
“desagravamento” já para o ano de 1988 se pretendeu “não agravar”
as ditas percentagens o que revela bem que só a subida da percentagem
de 12 % para 16 % consagrada directamente na Lei 49/86 – no seu
art. 32o no 2 se ajusta aquele desagravamento para 1987 de que fala
o diploma regulamentador sobre o imposto profissional.

Temos pois de concluir que a Lei 49/86 que aprovou o Orçamento
do Estado para 1987, além de autorizar o Governo a legislar em
matéria fiscal, nomeadamente sobre o imposto profissional, fixou nor-
mas, neste domínio, de aplicação directa não carecendo de serem
regulamentadas.

Em suma, são distintos e com significados diferentes os dois seg-
mentos do art. 32o da Lei 49/86: no no 1 o legislador concedeu au-
torização ao Governo para legislar sobre as matérias ali elencadas
e no no 2 prescreveu de forma directa e bem definida sem necessidade
de regulamentação, a reformulação do no 2 e do parágrafo 2o do
art. 10o do Código de Imposto Profissional.

Eis como o aumento da percentagem de 4 % foi uma decorrência
directa da imposição da Lei do Orçamento, sendo, sem mais, aplicável
aos casos concretos (cfr. neste sentido o Acórdão do STA de
5/2/92 – Rec. 13 443), nomeadamente ao caso dos autos.

O quadro literal da lei (no 2 do art. 32o), corroborado pelo elemento
lógico-racional e também sistemático, radicado este no confronto entre
os normativos em presença, apenas consente esta interpretação que
exclui do no 2 do art. 32o da Lei 49/86 qualquer propósito de au-
torização legislativa.

Defender o contrário seria, para além do mais que já se disse,
a violação da Lei do Orçamento por inaplicação do que nela se pres-
creveu em matéria fiscal.

A sentença recorrida, ao decidir como decidiu, interpretou cor-
rectamente a lei pelo que não merece qualquer censura.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a decisão recorrida.

Sem custas porque delas está isenta a Fazenda Pública.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando Santos Serra
(não obstante ter já perfilhado tese oposta à ora vertida no presente
acórdão, os argumentos aqui aduzidos levaram-me a alterar a minha
posição e, assim, a aderir à solução acima encontrada) — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 31 de Maio de 1995

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Oposição. Artos 16o do CPCI e
13o do CPT. Aplicação da lei no tempo. Responsabilidade
civil do gerente. Dívidas de imposto. Responsabilidade sub-
sidiária. Culpa. Culpa presumida. Presunção ilidível. Im-
posto de transacções. Liquidação. Cobrança. Insolvência.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não é aplicável o arto 13o, no 1, do CPT (qualquer que
seja o entendimento a dar às normas que regem a apli-
cação no tempo deste diploma) numa oposição a exe-
cução fiscal deduzida pelo gerente da sociedade executada
se o despacho a ordenar a reversão contra esse gerente
(cuja legalidade se discute na oposição) é anterior a
1-7-91, data da entrada em vigor do CPT.

2 — A responsabilidade civil (prevista, como subsidiária, no
arto 16o do CPCI) dos gerentes de uma sociedade por
quotas pelo pagamento dos impostos que esta deixe de
solver, não é objectiva mas a título de culpa.

3 — No entanto, está nesse preceito consagrada uma presun-
ção, se bem que ilidível, de culpa, pelo que até prova
em contrário se presume a existência desse nexo psico-
lógico entre o facto (do não pagamento) e a vontade
do gerente.

4 — A al. a) do arto 41o do CIT na redacção dada pelo
DL 374-B/79-09-10 mandava apurar e entregar ao Estado
o imposto de transacções em dívida por períodos mensais,
correspondentes aos meses do calendário, estendendo-se
o prazo de cobrança desde o primeiro dia útil do mês
seguinte a esse mês até ao último dia útil do terceiro
mês seguinte a esse mesmo mês.

5 — Não se pode partir da premissa de que a culpa (pela
não solvência da sociedade devedora originária) só é im-
putável, nos termos do dito arto 16o, a quem era gerente
no último dia do prazo concedido para o pagamento
dessas dívidas de imposto de transacções: no caso de
dívidas desta espécie, para além de situações em que a
culpa do gerente pode provir logo da falta de liquidação,
ela pode resultar de outros actos de má gestão, como,
por exemplo, o de indesculpavelmente desviar para outros
fins as quantias liquidadas a título de imposto de
transacções.

Recurso n.o 16 054. Recorrente: Luís Carlos Flores dos Santos Pereira;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

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

1. Luís Carlos Flores dos Santos Pereira, residente no Porto, deduziu
em 13-2-89 oposição à execução fiscal que, iniciada contra Louçaria
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do Norte, Lda., para cobrança de imposto de transacções de Janeiro,
Fevereiro e Março de 1985, contra ele revertera, como responsável
subsidiário, porque gerente daquela sociedade devedora original.

Alegou, em suma, ser ilegal a reversão por ter cedido a sua quota,
com renúncia de gerência, em 15-3-85.

O Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto (3o Juízo) julgou
a oposição improcedente salvo quanto ao imposto (de transacções)
posterior a 15-3-85.

De tal sentença de 2-11-92 (fls. 26 e segs.) interpôs este recurso
per saltum o oponente, que a rematar a sua minuta oferece as seguintes
conclusões:

a) O recorrente é parte ilegítima na execução por não ser gente
da executada à data da cobrança do imposto em dívida.

b) A ilegitimidade resulta de não se verificar um dos pressupostos
essenciais do funcionamento da responsabilidade em causa, que é
o da presunção de culpa funcional.

c) O entendimento perfilhado na decisão recorrida viola o disposto
nos artos 16o do CPCI, e 10o, 11o e 13o, no 1, do CPT, estes de
aplicação imediata aos processos pendentes nos termos do artsos 3o

do mesmo CPT e 2o do DL 154/91-04-23.
d) Deve julgar-se o recorrente parte ilegítima na execução, nos

termos dos artos 176o, al. b), do CPCI ou 286o, no 1, al. b), do CPT.
A Fazenda Pública contra-alegou sustentando que deve confirmar-

-se a sentença na medida em que ela “decidiu bem ao fazer a in-
terpretação de que o recorrente é responsável, subsidiariamente, pelo
pagamento dos impostos que poderiam ter sido cumpridos até 15
de Março de 1985”.

Neste STA o Mo Po emitiu parecer de que o recurso não merece
provimento.

2. A instância julgou verificados os seguintes factos e ocorrências
processuais:

A — “Por dívidas respeitantes ao imposto de transacções de Janeiro,
Fevereiro e Março de 1985, foi instaurada execução fiscal contra Lou-
çaria do Norte, Lda.”

B — “Após penhora e venda por valor insuficiente para pagamento
da quantia exequenda, veio a verificar-se não serem conhecidos bens
penhoráveis da executada — cfr. fls. 76 verso.”

C — “Por despacho de fls. 83 vo foi ordenada a reversão da execução
contra os gerentes, entre os quais o ora opoente.”

D — “Em 15-3-85 o opoente cedeu a qua quota, renunciando aos
poderes de gerência na firma executada — cfr. escritura junta a fls. 4
a 6.”

Finalmente a sentença julgou não aprovado que o opoente não
tivesse exercido de facto a gerência até àquela data de 15-3-85.

3. No capítulo da fundamentação jurídica a sentença começou por
considerar aqui aplicável o arto 16o do CPCI, segundo o qual “por
todas as contribuições, impostos, multas e quaisquer outras dívidas
ao Estado, que forem liquidadas ou impostas a empresas ou sociedades
de responsabilidade limitada, são pessoal e solidariamente respon-
sáveis, pelo período da sua gerência, os respectivos administradores
ou gerentes[. . . ]”.

O recorrente contrapõe que se deve aplicar o arto 13o, no 1, do
CPT, que dispõe que “os administradores, gerentes e outras pessoas
que exerçam funções de administração nas empresas e sociedades
de responsabilidade limitada são subsidiariamente responsáveis em
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relação àquelas e solidariamente entre si por todas as contribuições
e impostos relativos ao período de exercício do seu cargo, salvo se
provarem que não foi por culpa sua que o património da empresa
ou sociedade de responsabilidade limitada se tornou insuficiente para
a satisfação dos créditos fiscais”.

Argumenta ele em favor dessa sua tese que por força dos artos 3o

do CPT e 2o, no 1, do seu diploma preambular (DL 154/91), tal pre-
ceituado do CPT é de aplicação imediata aos processos pendentes.

A jurisprudência desta Secção é maioritária no sentido de que essas
regras de aplicação no tempo do CPT valem para as normas de direito
adjectivo que não para as de direito substantivo como é o citado
arto 13o (cfr. neste sentido, entre vários outros, os Acórdãos de
19-10-94, 2-3-95 e 24-5-95, nos recursos 17.388, 14.930 e 17.924, res-
pectivamente; em sentido contrário o de 29-1-92, no recurso 12.125).

Com a sentença entendemos que a situação sub judice se deve
reger pelo arto 16o do CPCI.

É que, ao contrário do que pretende o recorrente, nunca poderia
aqui aplicar-se o arto 13o, no 1, do CPT (qualquer que seja o en-
tendimento a dar às citadas normas de aplicação no tempo do CPT)
pela decisiva razão de que o despacho a ordenar a reversão (cuja
legalidade se discute neste apenso de oposição) é muito anterior a
1-7-91, data da entrada em vigor do CPT.

4. Depois de largamente discorrer sobre a interpretação da ex-
pressão “pelo período da sua gerência” usada nesse arto 16o do CPCI,
concluiu a sentença ser o oponente parte legítima (na execução) quan-
to ao imposto (de transacções) que pudesse ser pago até 15-3-85.

Todavia, acabou por o julgar responsável por uma fracção, que
não definiu, do imposto de transacções relativo ao mês de Março
de 1985 e que corresponderia ao período de 1 a 15 desse mês, o
que é contraditório com aquela conclusão e inaceitável, por ilegal:

Era ao caso aplicável a al. a) do arto 41o do CIT na redacção
então vigente, que lhe fora dada pelo DL 374-B/79-09-10). Ora esse
preceito mandava apurar e entregar ao Estado o imposto de tran-
sacções em dívida por períodos mensais, correspondentes aos meses
do calendário, e não por períodos quinzenais, semanais ou diários.
Assim, não foi nem tinha que ser apurado o imposto correspondente
a qualquer parcela desse mês de Março de 1985: apenas foi, como
devia, apurado o imposto em dívida relativo, globalmente, a todo
esse mês, sendo certo que o respectivo prazo de cobrança, ao contrário
do que resulta implícito da decisão adoptada na sentença, só se iniciou
no dia 1-4-85.

Por estes motivos se conclui não ser o oponente, ora recorrente,
responsável pelo pagamento de qualquer fracção do referido imposto
de transacções de Março de 1985.

5. Resta apreciar se o mesmo oponente é responsável pelo pa-
gamento do imposto de transacções liquidado nos meses de Janeiro
e Fevereiro de 1985 pela dita sociedade executada, de que ele foi
gerente até 15-3-85.

5.1. De harmonia com o citado arto 41o, al. a), do CIT, na dita
redacção de 1979, o prazo de cobrança do imposto liquidado no mês
de Janeiro de 1985 estendia-se de 1 de Fevereiro a 30 de Abril de
1985; e o de Fevereiro de 1985 tinha de ser pago, a partir de 1
de Março seguinte, até 31 de Maio de 1985.

Como não foram pagos até ao fim desses respectivos prazos nem
posteriormente e a devedora, sociedade por quotas, está insolvente,
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a execução fiscal a ela instaurada para a sua cobrança reverteu, nos
termos do arto 16o do CPCI, contra o ora recorrente porque seu
gerente até 15-3-85.

5.2. Tem o recorrente razão ao sustentar que a responsabilidade
civil (prevista, como subsidiária, no arto 16o do CPCI) dos gerentes
de uma sociedade por quotas pelo pagamento dos impostos que esta
deixe de solver, não é objectiva mas a título de culpa, embora pre-
sumida sob a forma de presunção juris tantum.

Na verdade, 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 segs. daquele código e 483o, no 2, do actual Cód. Civil).
Ora no texto daquele arto 16o não se encontra qualquer fórmula ou
expressão que manifeste uma opção do legislador no sentido de aí
consagrar uma dessas situações excepcionais de responsabilidade
objectiva.

E não será senão por aceitar ser o espírito desse preceito o de
consagrar uma responsabilidade a título de culpa, presumida embora,
que a jurisprudência desta Secção considera isentos dessa respon-
sabilidade os gestores que o sejam de direito mas não de facto. Com
efeito, parece que só fundando tal responsabilidade na culpa se pode
justificar essa exclusão (e ainda assim com reservas, pois, sendo embora
improvável, não é em absoluto de excluir a existência de culpa em
tais casos — vd. neste sentido a parte final do no 2 do preâmbulo
do DL 68/87-02-09).

Além disso, seria muito difícil, senão impossível, de justificar, face
à nossa Constituição (e mesmo já perante a de 1933), uma respon-
sabilidade objectiva por multas penais (incluídas na previsão do
arto 16o do CPCI, por sinal aí não imitado pelo arto 13o do CPT).

Acresce que hoje, com a aceitação generalizada da doutrina da
interpretação actualista da lei, são de ponderar as seguintes propo-
sições do preâmbulo do citado DL 68/87: “O princípio da culpa é,
em matéria de responsabilidade civil, de decisivo relevo para a con-
figuração da esfera jurídica das pessoas, na qual elas se poderão dis-
ponivelmente mover. Pressupõe uma regra de justiça, isenta de qual-
quer fatalismo tendencialmente inadequado (. . .) No tocante à res-
ponsabilidade 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 estatuto desproporcionadamente
privilegiado”.

É assim o próprio legislador que com o emprego desta expres-
são — estatuto desproporcionadamente privilegiado — nos convida a
considerar que seria ofensivo da Constituição, designadamente dos
seus artos 2o e 13o, o entendimento de que no dito arto 16o se estabelece
uma presunção inilidível de culpa (cfr. os votos de vencido lavrados
no Acórdão do Tribunal Constitucional no 328/94, de 13 de Abril,
processo no 641/92, in D. da República, II série, no 259, pág. 11.302).

5.3 Assentemos, pois, em que a questionada responsabilidade não
é objectiva mas assenta na culpa; assentamos, bem assim, em que
no referido arto 16o está consagrada uma presunção, se bem que
ilidível, de culpa, pelo que até prova em contrário se presume a exis-
tência desse nexo psicológico entre o facto (do não pagamento) e
a vontade do gerente.

Ora o oponente não ilidiu essa presunção.
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Alega ele que ao tempo da cobrança da dívida já não era gerente.
Ora isso não é exacto: como vimos, os prazos de cobrança das dívidas
dos impostos de Janeiro e Fevereiro de 1985 tinham o seu início
em 1-2-85 e 1-3-85, respectivamente. E não se pode partir da premissa
de que a culpa (pela não solvência da sociedade devedora originária)
só é imputável, nos termos do aludido arto 16o, a quem era gerente
no último dia do prazo concedido para o pagamento dessas dívidas
de imposto de transacções: no caso de dívidas desta espécie, para
além de situações (em que se presume não enquadrável a sub judice)
em que a culpa do gerente pode provir logo da falta de liquidação,
ela pode resultar de outros actos de má gestão, como, por exemplo,
o de indesculpavelmente desviar para outros fins as quantias liquidadas
a título de imposto de transacções.

Ora, tendo o oponente sido gerente da sociedade devedora ori-
ginária nos meses de Janeiro e Fevereiro de 1985 (até 15-3-85) em
que foram feitas essas liquidações de imposto de transacções, ele
não ilidiu a presunção de culpa que por força do dito arto 16o sobre
ele pesava.

Por isso não pode eximir-se à responsabilidade pelo pagamento
dessas dívidas de imposto de transacções de Janeiro a Fevereiro de
1985.

6. Pelo exposto, concedendo-se provimento parcial ao recurso, com
a consequente revogação parcial da sentença, julga-se a oposição pro-
cedente quanto ao (ou à responsabilidade pelo) imposto de tran-
sacções do mês de Março de 1985 e nega-se-lhe provimento no mais,
mantendo-se, pois, a responsabilidade do oponente pelo pagamento
do questionado imposto de transacções dos meses de Janeiro e Fe-
vereiro de 1985.

Custas pelo oponente, ora recorrente, na 1a instância e neste STA,
na proporção do seu decaimento, aqui com a procuradoria de quarenta
por cento.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Agostinho Castro Martins — Re-
lator. — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Manuel Fer-
nando dos Santos Serra (votei a conclusão). — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdãos de 31 de Maio 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, no2 da CRP).

III — A contribuição autárquica é um imposto novo, tipica-
mente definido por elementos diferentes da contribuição
predial.
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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. 2o, 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 no 16.113 em que é recorrente Telefones de Lisboa e Porto
(TLP) SA e recorrido Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. BENJAMIM RODRIGUES.

Acordam, em conferência, nesta Secção do 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 (8o Juízo) a liquidação da contribuição autárquica,
do ano de 1990, do montante de 6.930$00 — , efectuada pela Re-
partição de Finanças de Sintra — 2a (Algueirão), incidente sobre o
prédio urbano inscrito na respectiva matriz da freguesia de Almargem
do Bispo, sob o arto U-03563, alegando, em síntese:

a) — À face do no4 do arto 9o da lei no 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 do 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 impostos, entre eles
se contando a contribuição predial, e taxas, nos termos do arto 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 arto 19o do contrato
de concessão celebrado entre o Estado e a ”The Anglo Portuguese
Company”, de 25/01/28 (DG no 23, II Série, de 28/01/28), a quem
os TLP, E.P. sucederam.

i) — O arto 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-
neficiava, mantendo apenas as isenções da sisa e da contribuição
predial.

j) — No entanto o arto 2o do DL. 215/89, de 1/7, que aprovou
o Estatuto dos Benefícios Fiscais, manteve alguns benefícios fiscais
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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 no2) 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 arto 2o 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 ”lapsus calami” do legislador, pois, de resto,
era estar, com quebra da logicidade do pensamento do legislador,
a prever uma manutenção de imposto a partir do momento em que
ele já não existia.

k) — Esta interpretação respeita inteiramente as regras do arto 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 aplicada.

m) — Tanto mais que a contribuição autárquica é o tributo sub-
stantivo 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 artos
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 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 arto 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 transgressão.

II — Por sentença, de 92.07.03, do citado Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (8o Juízo) foi a impugnação julgada im-
procedente.

Para assim decidir estribou-se o Mmo 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 (arto 106o,
no2 da C.R.P.). 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 arto 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 30/11, 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 a forma dos ren-
dimentos prediais efectivamente recebidos e decorrentes das situações
de arrendamento e semelhantes) e o sujeito activo é, não o Estado,
mas as autarquias locais.
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De resto, o facto das normas que regulam no C.C.Autárquica o
regime das isenções (arto 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 arto 3o do DL. 442-C/88, de 30/11, 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,
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 acerto
dos direitos e isso não acontecia, e quanto, ao prédio sujeito à tri-
butação, ele não faz parte do domínio público do Estado, não be-
neficiando de qualquer não sujeição ao imposto.

III — Inconformados com tal decisão dela recorreram os impug-
nantes TLP, S.A., directamente para esta Secção do Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo, ilustrando o seu recurso
com desenvolvida e distinta argumentação, toda tendente a demons-
trar 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 arto 15o al. b) dos seus Estatutos; do arto 2o,
no1 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” (arto 19o); da dominialidade pública do prédio urbano por fazer
parte das infra-estruturas que integram a rede básica de teleco-
municações.

IV — O Exmo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, emitiu
parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.

V — Colhidos os vistos legais dos Exmos Senhores Juizes-Adjuntos
cumpre decidir.

1 — A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade
relevante:

a) — A impugnante foi avisada para pagar até 30.4.91 a quantia
de 6.930$00 referente à Contribuição Autárquica, correspondente ao
ano de 1990, do prédio urbano a matriz no U-03563, sito em Almargem
do Bispo, Sabugo, freguesia de Almargem do Bispo, onde se en-
contram instalados os seus serviços e de que é proprietária.

b) — A impugnante tem instalada no prédio em questão uma central
telefónica.

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 ou pudor
potencialmente mais determinante ou incisivo da solução pretendida,
será em função dessa específica valorização que as apreciaremos.

3 — O arto 2o, 1) do DL 485/88, de 30/12 (editado a coberto da
lei orçamental para o ano de 1988, no 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, E.P., gozavam, nos termos do arto 15o, al. b),
do seu Estatuto anexo ao Dec-Lei no 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
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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 DL 442-C/88, de 30 de Novembro. Tratar-se-ia
de um comportamento absurdo do legislador que o arto 9o do C.Civil
permitiria considerar excluído, interpretando a referência à contri-
buição 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 certo é
aplicada” (no1, 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 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 (arto 2o, 1)) de manutenção da
contribuição predial e não de instituição ou atribuição de isenção,
a linguagem só pode apontar para o respeito pela paralização 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. Continuou-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 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 arto 2o do DL 215/89, de 1 de Julho, ou até dos que
se referenciam no DL 442-C/88 (arto 3o) 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 em termos deveras latos, e ela estar proibida
no domínio da definição dos elementos essenciais dos impostos como
é a isenção (arto 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 arto 2o 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 (cfr. arto 2o, no1,
al. f)).

Também não poderá sustentar-se a ”conversão” da isenção da con-
tribuição predial para a autárquica ao abrigo do arto 2o, no2 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”.
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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 (arto 19) celebrados entre o Estado e a ”The
Anglo Portuguese Company”, mas a disposição legal do Estatuto,
— o arto 15o, al. b) —, aprovado pelo Dec-Lei no 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 de contribuição predial convertidas
em isenções de contribuição autárquica e essas são apenas as referidas
no arto 50o do E.B.F. e entre os sujeitos indicados não vêm men-
cionados os TLP.

Em abono da tese da recorrente não podem ainda chamar-se o
arto 3o do DL 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 da recorrente era o de uma isenção definitiva, nem
o arto 12o do próprio C.C.Autárquico onde não figura qualquer isenção
em seu favor.

Podendo, 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 (arto 106o, no2
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, a 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 arto 9o do C.C. Autárquico,
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 artos 9o, nos 1 e 4 e 7o, no1 da lei no 88/89, de 11/9, só a rede
de transmissões (infra-estruturas que integram a rede básica de te-
lecomunicações como ”conjunto de nós, ligações e equipamentos que
permitem a interconexão entre dois de mais pontos para as tele-
comunicações entre eles” são consideradas pela lei como bens do
domínio público.

A 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 edificados 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 (arto 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.
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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 (artos 106o, no2 e 168o, no1, 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,
S.A., em cujo acerto 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 juizes desta Sec-
ção do 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, 31 de Maio de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho de Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Recurso jurisdicional.
Recurso per saltum. Incompetência em razão da hierarquia.
Conhecimento oficioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — 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, o que acontece, designadamente, quando na
minuta de recurso se alega estarem provados factos di-
vergentes dos que a sentença julgou provados.

2 — Tal competência cabe, nos termos dos artos 32o, no 1,
al. b), e 41o, no 1, al. a), do ETAF (cfr. ainda arto 167o

do CPT), ao Tribunal Tributário de 2a Instância.
3 — A questão da incompetência em razão da hierarquia do

tribunal para um recurso é de conhecimento oficioso e
prioritário; e a sua procedência prejudica a apreciação
de qualquer outra.

Recurso n.o 16.154. Recorrente: SELIDOR - Exportação e Importa-
ção de Artigos de Ourivesaria, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública;
Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. SELIDOR - EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO E ARTIGOS
DE OURIVESARIA, LDA., com sede em Águas Santas, Maia, im-
pugnou uma liquidação de imposto de transacções dos anos de 1982
a 1985.

O Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto (1o Juízo) julgou
a impugnação improcedente por Sentença de 4-2-93 (fls. 85 e ss.),
com invocação, entre outros, dos seguintes fundamentos:

a) Devido ao não cumprimento, por parte da impugnante, do dis-
posto no arto 79o-A do CIT (que obrigava à separação física das
respectivas existências quando no mesmo estabelecimento se exer-
cessem cumulativamente as actividades de retalhistas e de produtor
ou grossista), se verificava ”uma impossibilidade total de discriminar
as transações efectuadas pelas várias secções, o que desde logo leva
a que não possa tomar-se posição concreta pela veracidade da li-
quidação do IT efectuada pela impugnante”;

b) ”Igualmente se verifica que no cálculo do preço efectuado pela
impugnante se não obedecia ao disposto no arto 8o do CIT”;

C) ”A não existência da separação física das respectivas existências
tornava impossível discriminar as transações efectuadas e a que título”;

É dessa sentença que vem per saltum o presente recurso, interposto
pela impugnante, que na sua minuta (fls. 100 e ss.) alega, além do
mais, que:

a) ”Dada a especificidade da sua actividade e a forma pela qual
a vinha exercendo, a recorrente possuía controle físico sobre os pro-
dutos do seu comércio destinados à venda por grosso e a retalho,
que estavam devidamente individualizados, possibilitando à Admi-
nistração Fiscal o conhecimento do estádio de comercialização em
que se encontrava (estádio de grosso ou de retalho)”.

b) ”Por outro lado, neste sector de actividade não é lógico nem
aceitável classificar os consumidores exclusivamente com base nas
quantidades adquiridas, porquanto as entidades adquirentes habitual-
mente pretendem quantidades superiores à centena, independente-
mente do facto de, muitas vezes, destinarem os artigos a ofertas”.

2. Como se deduz do antecedente relato, a recorrente inclui na
sua minuta, como fundamento do recurso, discordâncias em relação
à matéria de facto especificada na sentença, reeditando a invocação
de factos que fizera na petição e que a sentença não veio a colher
na sua especificação factual.

Daí a conclusão (que logo a Fazenda Pública adiantou na sua con-
tra-alegação, com a corroboração do Mo Po e a não oposição do
recorrente, para tanto notificada - vide fls. 103 a 105) de que o presente
recurso, directamente interposto 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 2.a Ins-
tância, conforme dispõem os artigos 32o, no 1, al. b), e 41o, no 1,
al. a), do ETAF, e 167o do CPT.

Ora a questão da competência deste tribunal, mesmo quando não
suscitada pelas partes ou pelo Mo Po, como aqui foi, é de conhecimento
obrigatório e prioritário; e verificada a referida incompetência em
razão da hierarquia, fica prejudicado o conhecimento de qualquer
outra matéria neste aresto [cfr. artigos 2o, al. a) e 45o do CPT, e
101o e ss. do CPC].
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3. Pelo exposto, acordam em declarar esta Secção do STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso
e para tal conhecimento competente do Tribunal Tributário de
2.a Instância.

Custas pela 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, 31 de Maio de 1995. — Agostinho Castro Martins - Re-
lator — Manuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Incentivos à regularização da cobrança de dívidas fiscais (D.L.
no 225/94). Dispensa de custas. Processos de execução fiscal
e de impugnação judicial. Interpretação da lei.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Interpretada a norma do arto 2o, no 1, alínea a) do De-
creto-Lei n.o 225/94, de 5 de Setembro, no sentido que
melhor se ajusta à composição literal do seu texto, de
reconhecer é que a concessão de um dos benefícios aí
referidos, ”dispensa de custas”, funcionamento como in-
centivo ao ”pagamento da quantia exequenda”, só pode
ter lugar em sede de execução, conforme, aliás, logo resulta
do segmento inicial do mesmo normativo, cuja previsão
é limitada à regularização das ”dívidas exigidas em pro-
cessos executivos”.

2 — Por conseguinte, o alegado ”pagamento integral da dí-
vida”, podendo embora aproveitar ao respectivo processo
executivo, para efeitos de ”dispensa ... de custas” (cfr.
citado preceito), de nada servirá, porém, para tais efeitos,
no âmbito dos autos em referência, respeitantes a um
processo de impugnação judicial.

Recurso n.o 16570. Recorrente: Afonso da Nazaré Alves Moreira;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmoo. Conso. Dr. Santos
Serra.

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

Nos presentes autos, em que Afonso de Nazaré Alves Moreira
deduzira impugnação judicial contra a liquidação do imposto de sisa,
efectuada pela Repartição de Finanças do 16o Bairro Fiscal de Lisboa,
foi proferido acórdão por esta Secção, a fls. 60 e segs., com data
de 24 de Novembro de 1993, a confirmar a sentença do Meritíssimo
Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, que havia
julgado improcedente aquela impugnação.
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Após o trânsito em julgado do referido acórdão, o impugnante-
-recorrente desencadeou um incidente, reclamando da conta de custas
entretanto elaborada, e, não satisfeito com o resultado dessa recla-
mação, acabou por apresentar um instrumento - o de fls. 88 - onde,
sob invocação do Decreto-Lei n.o 225/94, de 5 de Setembro, e no
entedimento de ”estar a conta de custas finais nestes autos abrangida
pelo supra-referido diploma”, requereu ”o arquivamente dos autos,
sendo que as quantias depositadas a título de preparos, como se vê
a fls. 57 e 69, deverão ser restituídas, sempre ao abrigo do D.L. 225/94,
de 5.09” (sic).

Ouvida a Fazenda Pública, opinou, a fls. 92 e 93, pelo indeferimento
do pedido fundamento porque o invocado diploma legal prevê be-
nefícios relativos a custas, nos casos de regularização de dívidas exi-
gidas em processos executivos, com que não se identifica a situação
dos autos.

E neste mesmo sentido, o relator lavrou despacho, datado de 8
de Fevereiro de 1995, onde indeferiu o requerimento apresentado,
com base nesta ordem de considerações:

- ”o arto 2 do Dec.Lei no 225/94, de 5 de Setembro (ao abrigo
do qual o requerente formulou a sua pretensão), prevê a concessão
de vários benefícios e, entre eles, do da dispensa de custas e o da
redução destas, nos casos e sob as condições ali patentes, com re-
ferência a ”processos executivos”;

- os presentes autos, porém, não respeitam a qualquer processo
de execução fiscal, mas sim a um processo de impugnação judicial;

- por isso, o alegado ”pagamento integral da dívida” poderá apro-
veitar ao respectivo processo executivo, para efeitos de ”dispensa de
juros de mora e de custas e redução a 20 % dos juros compensatórios”
(cfr. alínea a) do no 1 do citado arto 2o), mas de nada servirá para
os fins aqui pretendidos pelo requerente”.

E é desse despacho que vem a presente reclamação para a con-
ferência, sustentando o requerente, ora reclamante, Afonso de Nazaré
Alves Moreira, o que, em resumo, segue:

- ...extinta a execução (”in casu” pelo pagamento), extingue-se tam-
bém, ”propter lege” o processo de impugnação, por força de facto
superveniente que o torna perfeitamente inútil...”;

- ”a referência a ”processos executivos” no no 1 do arto 2o do
D.L. no 225/94, de 5.09, não serve de modo algum o fundamento
que determinou o indeferimento do requerimento;

- com efeito, a expressão ”...em processos...”, ínsita no no 1 do
arto 2o do D.L. no 225/94, de 5.09, não afasta casos como o dos
presentes autos, pois que eles são parte integrante do processo exe-
cutivo ”lacto sensu”;

- na verdade, o ”ataque” em processo executivo, nos termos do
Código de Processo Tributário, conduz-nos sempre a um processo
com tramitação própria, autónoma, enquanto está em lide, mas a
juntar-se-lhe a final, após o trânsito em julgado, para a aplicação
do decidido;

- é incontroverso, sublinhe-se desde já, que o Decreto-Lei n.o 225/94,
de 5.09, tem natureza substantiva e não adjectiva, e daí o não ser
legítima a interpretação debitada no douto despacho em causa;

- as custas dos presentes autos devem considerar-se integradas no
todo processual, isto é, fazendo parte com toda a legitimidade do
processo executivo ”lacto sensu”, e, por via dessa interpretação, haver
de ser acolhida a pretensão do Requerente, que o mesmo é dizer,
dispensado do pagamento das custas destes autos...”.
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Sobre isto, a Fazenda Pública limitou-se a reiterar a opinião que
anteriormente manifestara, a fls. 92 e 93, tal como o Ministério Público
manteve a posição que assumira a fls. 94.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
Pertinentemente, o arto 2o, no 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 225/94,

de 5 de Setembro (diploma que criou ”incentivos à regularização
da cobrança de tributos e outras receitas administradas pela Direc-
ção-Geral das Contribuições e Impostos”), dispõe:

”As dívidas exigidas em processos executivos podem ser regula-
rizadas nas seguintes condições: pagamento da quantia exequenda
na totalidade, independentemente do valor da dívida, até 30 de No-
vembro de 1994, com dispensa de juros de mora e de custas e redução
a 20 % dos juros compensatórios...”.

Na observação desta norma legal, não podemos perder de vista
a sua natureza de ”excepção”, quer perante as regras gerais esta-
belecidas para a cobrança das dívidas fiscais, quer face ao princípio
da onerosidade do processo judicial tributário em qualquer das suas
espécies, normativo que, portanto, surgindo ”a título excepcional”,
como expressamente refere o preâmbulo do mencionado decreto-lei,
terá de ser interpretado nessa precisa conformidade.

Ora, ”no labor interpretativo da lei, assume peculiar importância
o elemento gramatical, ou seja, o texto da lei, a composição literal
do texto interpretando (cfr. arto 9o do Código Civil), de tal sorte
que, se aquele admitir apenas um sentido, deve-se reputá-lo, em prin-
cípio, como sendo o tradutor da verdadeira vontade real do legislador”
(Ac., STA, de 25-01-89, AD 332-333, pág. 1074).

Por outras palavras, e segundo a lição de Baptista Machado (”In-
trodução ao Direito e ao Discurso Legitimador”, pag. 182), ”tem de
se presumir que o legislador soube exprimir os seu pensamento em
termos adequados - no 3 do mesmo arto 9 - pelo que, na falta de ele-
mentos que induzam à eleição de um sentido menos imediato do
texto legal, o intérprete deve optar, em princípio, por aquele sentido
de melhor e mais imediatamente correspondente ao significado natural
das expressões verbais utilizadas”.

Ou ainda, como diz Oliveira Ascensão (in ”O Direito, Introdução
e Teoria Geral”, pag. 350), ”a letra não é só o ponto de partida,
é também um elemento irremovível de toda a interpretação”, pois
”o texto funciona também como limite de busca do espírito”.

Deste modo, olhando para o preceito em causa e atrás transcrito,
vê-se que a concessão do benefício aí contemplado, funcionando como
incentivo ao ”pagamento da quantia exequenda...”, só pode ter lugar
em sede de execução, conforme, aliás, logo resulta do segmento inicial
do mesmo normativo, cuja previsão é limitada à regularização das
”dívidas exigidas em processos executivos”.

Por conseguinte, na ausência de elementos que seguramente apon-
tem para ”um sentido menos imediato do texto legal”, há que optar
”por aquele sentido que melhor e mais imediatamente corresponde
ao significado natural das expressões verbais utilizadas”.

E daí que esse sentido só possa ser, no caso, e como se viu, o
de que a questionada ”dispensa de custas” é de reportar, apenas,
aos ”processos executivos”, expressão clara e inequivocamente uti-
lizada no preceito legal em análise.

De resto, se é certo que o legislador prevê, ao longo de todo o
diploma, tanto o ”processo executivo” ou os ”processos de execução
fiscal” (artos 2o, no 1, 3, no 1, 5o, no 1, e 8o, no 1), como o ”processo
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de transgressão ou contra-ordenação” (arto 3o, no 2, alíneas a) e b)
e 5o, no 2), para conceder, sob determinadas condições, os benefícios
aí referidos, incluindo a ”dispensa de custas, em tais processos, segura
é também que fora dessa previsão ficaram os processos de impugnação
judicial.

O que bem se compreende, no contexto do decreto-lei em
referência.

Na verdade, visando este diploma criar ”incentivos à regularização
da cobrança de tributos e outras receitas administradas pela Direc-
ção-Geral das Contribuições e Impostos”, e uma vez que as impor-
tâncias devidas por esses tributos ou essas receitas, provenientes de
obrigações cujo prazo de cobrança voluntária haja já terminado, serão
cobradas em processo de execução ou arrecadadas em processo de
transgressão, é óbvio que, em tais circunstâncias, só fará sentido a
”dispensa de custas”, como um dos ”incentivos” ao pagamento da
dívida em causa, relativamente àqueles processos e não também a
processos de impugnação judicial, que têm por objecto actos tribu-
tários e ou actos de fixação dos valores patrimoniais (cfr. artos 118o,
no 2, alíneas a) e b), e 120o, do CPT).

Sendo assim, não respeitando os presentes autos a qualquer pro-
cesso de execução fiscal (ou de transgressão ou contra-ordenação),
mas antes a um processo de impugnação judicial (cfr. fls. 2 e segs.),
forçoso será reconhecer que, como já foi salientado no despacho sob
reclamação, o ”pagamento integral da dívida”, alegado pelo reque-
rente-reclamante, podendo embora aproveitar ao respectivo executivo,
para efeitos de ”dispena de ... custas ...” (alínea a) do no 1 do arto 2
do citado D.L. no 225/94), de nada servirá, porém, para os fins aqui
pretendidos por aquele interessado.

Consequentemente, improcedendo a tese do reclamante, é de man-
ter o despacho reclamado.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em desatender a recla-
mação apresentada.

Custas pelo reclamante, com 15.000$00 de taxa de justiça.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Domingos
Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Recurso jurisdicional.
Recurso per saltum. Incompetência em razão da hierarquia.
Conhecimento oficioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia para conhecer de
recurso directo de decisão jurisprudencial de um tribunal
tributário de 1a instância que não se restrinja a matéria
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de directo, o que acontece, designadamente, quando na
minuta de recurso se alega estarem provados factos di-
vergentes dos que a sentença julgou provados.

2 — Tal competência cabe, nos termos dos artos 32o, no 1,
al. b), e 41o, no 1, al. a), do ETAF (cfr. ainda arto 167o

do CPT), ao Tribunal Tributário de 2a Instância.
3 — A questão da incompetência em razão da hierarquia do

tribunal para um recurso é de conhecimento oficioso e
prioritário; e a sua procedência prejudica a apreciação
de qualquer outra.

Recurso no 17.416. Recorrida: Fazenda Pública; Recorrido Oswaldo
Gerardo Coelho; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Castro Martins.

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

1. A Fazenda Pública recorre per saltum da Sentença lavrada em
12-5-93 a fls. 11 a fls. 111 e segs. destes autos pelo Tribunal Tributário
de 1a Instância de Faro. Restringiu o recurso à parte em que, dando-se
provimento parcial a impugnação deduzida por OSWALDO GERAR-
DO COELHO, ora recorrido, se decidiu anular, por não (ou insu-
ficientemente) fundamentadas, “as deliberações das comissões de re-
visão de fixação do rendimento colectável de imposto profissional
relativas aos anos de 1982 e 1983”.

Na sua alegação de fls. 1234 e segs. conclui por pedir que se revogue
nessa parte a sentença e se julgue a impugnação, também nessa parte,
improcedente.

Ora nessa alegação a recorrente invoca factos que divergem dos
que a sentença julgou provados.

Para além de a recorrente alegar [arto 15o, a fls. 125, e al. a) das
conclusões) ter o impugnante pago ordenados a colaboradores e serem
os seus clientes “na sua maioria estrangeiros” quando a sentença refere
um único colaborador remunerado (a própria esposa do impugnante)
e uma clientela “constituída em parte por súbditos estrangeiros”, ve-
rifica-se ainda esta outra divergência em matéria de facto entre a
sentença e as alegações:

No arto 21o da mesma minuta de recurso, a fls. 126 [cfr. também
al. d) das suas conclusões], a recorrente alega que “a Comissão Distrital
de Revisão ao apreciar as reclamações do impugnante dos anos de
1982 e 1983 socorreu-se de todos os elementos que já constavam
no processo, designadamente declarações e informações dos anos an-
teriores”. Ora, sendo os anos anteriores a 1982 pelo menos os anos
de 1981 e 1980, verificamos que a sentença não dá como provado
que do processo administrativo constassem declarações e ou infor-
mações do (ou relativas ao) ano de 1980.

2. Assim, este recurso, directamente interposto 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 artigos 32o, no 1, al. b),
e 41o, no 1, al. a), do ETAF, e 167o do CPT.

Ora a questão da competência deste tribunal é de conhecimento
oficioso e prioritário; e verificada a referida incompetência em razão
da hierarquia, fica prejudicado o conhecimento de qualquer outra
matéria neste aresto [cfr. artigos 2o, al. a), e 45o do CPT, e 101o

e ss. do CPC].
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3. Pelo exposto, acordam em declarar esta Secção do STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso
e para tal conhecimento competente o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Sem custas (arto 2o da tabela).

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — Santos Serra — Horta do Valle. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Recurso no 17.523, em que são recorrente: Telefones de Lisboa e
Porto (T.L.P.) S.A.; recorrida: Fazenda Pública; 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
por Telefones de Lisboa e Porto, S.A., da decisão do Senhor Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância que julgou improcedente a
impugnação por si deduzida contra a liquidação da contribuição au-
tárquica do ano de 1991 e ao prédio urbano inscrito na matriz urbana
de Alverca do Ribatejo sob o arto 2856.

Nas respectivas alegações sustenta e conclui em suma verificar-se
a isenção daquele tributo e isso através de uma interpretação do
arto 2o, 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 Exmo 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 2856 da fre-
guesia de Alverca do Ribatejo.

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 contem qualquer dis-
posição com invocação da qual seja lícito aspirar a tal isenção.

Com efeito o arto 3o do Dec.-Lei no 442-C/88, diploma que o apro-
vou, reporta-se tão só às isenções temporárias da contribuição predial
como sendo as que se convertem em isenções da contribuição au-
tárquica. Por outro lado o arto 5o do mesmo Dec.-Lei, mantém a
isenção e opera aquela conversão em relação à isenção da contribuição
predial que tivesse resultado de acordo celebrado com o Estado. Que
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não é a hipótese dos autos, em que a isenção de que os T.L.P. be-
neficiavam, tinha por exclusiva fonte um diploma legal, o D.L. 48.007:
artigo 15o 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 autarquias locais.

Simplesmente acontece que o Dec.-Lei no 485/88, de 30 de De-
zembro, emitido ao abrigo do arto 50o da Lei no 2/88, revogou, a
partir de 1 de Janeiro de 1989 os benefícios fiscais constantes daquele
artigo 15o b), se bem que mantendo as isenções da sisa e da con-
tribuição 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 no 147/89, 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 a qual-
quer isenção de contribuição autárquica.

Pretende-se todavia, enveredando-se por uma via interpretativa,
ter o legislador cometido um lapso de terminologia quando no arto

2o do Dec.-Lei 485/88 escreveu que se mantinha a isenção em con-
tribuição predial, já que quisera antes visar, não aquele tributo que
consolidadamente 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.

E 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 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 pretende sanar
qualquer erro.

Depois, repare-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
Estatuto dos T.L.P., manteve as isenções da sisa e da contribuição
predial. Ora, o propósito de manutenção só é conferivel 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 aquela 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
e a contribuição predial não se diferenciam apenas pela denominação
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legal, antes são tributos de natureza diferente com as suas especi-
ficidades 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 no 215/89, nomeadamente o seu artigo 2o, já que a manutenção
ali provisoriamente consagrada se reporta aos direitos adquiridos até
31 de Dezembro de 1988. Esses eram tão só os provenientes de acordos
e os respeitantes às isenções temporárias - artos. 3o e 5o do D.l.
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
da rede básica de telecomunicações. Tal como se acha definida nos
nos. 1 e 2 do artigo 9o da Lei no 88/89, de 11 de Setembro, já que
claramente não é um meio de transmissão, um meio físico ou ra-
dioeléctrico 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 25.09.91,
Rec. 13.415, de 30.11.91, Rec. 13.491, de 01.07.92, Rec. 14.300, de
30.10.91 in A.D. 366, pág. 765 e Revista Ano 125 pág. 170 com anotação
do Prof. T. Ribeiro, de 04.11.92, 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 70%.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta
do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe Men-
des Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Execuções Fiscais Questão de custas. Recurso para o Pleno
da Secção. Reclamação para o Presidente do STA. Recla-
mação para a conferência.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Do despacho do relator que não admite o recurso de
um acórdão que apreciou o incidente da contagem de
custas, na Secção de Contencioso Tributário, para o Pleno
da Secção, não cabe reclamação para o Presidente do
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STA (arto 688 do CPC) por não se verificar em tal caso
o pressuposto exigido pelo arto 688, no 2, do CPC, uma
vez que o STA constitui um só Tribunal (artos 14, 20
e 21 do ETAF) embora com formações diferentes - Secção
Pleno da Secção e Plenário - e tem um só Presidente
quer quando funciona em Secções, em Pleno da Secção
ou em Plenário.

2 — Quando, porém, por apresentada reclamação, esta deve
seguir com a reclamação para a conferência (arto 700,
no 3, do CPC).

3 — Do acórdão proferido na reclamação para a conferência
não há recurso para o Pleno da Secção por o processo
jurisdicional ter tido inicio no Tribunal Tributário de 1a

instância e não ter sido proferido em primeiro grau de
jurisdição.

Recurso n.o 17.660, em que foi Recorrente: Caixa Geral de Depósitos;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Rodrigues
Pardal.

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

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) veio reclamar da da conta
elaborada no processo de execução fiscal, tendo em conta o arto 6
da Tabela de Custas no STA o que foi indeferido por despacho do
relator e que a reclamação para a conferência foi desatendida.

A CGD veio interpor recurso do acórdão que desatendeu a re-
clamação para o Pleno da Secção (quanto ao regime de custas) por
tal acórdão ter decidido em 1o grau de jurisdição (arto 30, alínea
a), do ETAF e 105, no 1, da LPTA.

Por despacho do relator, foi tal recurso rejeitado liminarmente
por a questão das custas ser um incidente suscitado no processo de
execução fiscal não se preenchendo o condicionalismo legal previsto
nos artos 30, alínea a), do ETAF (com a redacção da Lei 11/93, de
6.4) e 700, no 4, do CPC).

Inexplicavelmente, a CGD em vez de reclamar para a conferência
(arto 700, no 3, do CPC) veio reclamar para o Exmo Conselheiro
Presidente do STA que nada despachou, tendo os autos sido conclusos
ao relator.

Nessa reclamação que seguiu como reclamação para a conferência,
a CGD formulou as seguintes conclusões:

a) A reclamante interpôs recurso do acórdão proferido pela Secção
que, em 1o grau de jurisdição, decidiu ser aplicável nas custas em
que a reclamante foi condenada neste STA, o regime do Cód. das
Custas Judiciais.

b) Esse recurso não foi admitido por despacho do relator.
c) Porém, o despacho que não admitiu o recurso viola o disposto

na alínea a) do arto 30 do ETAF, na redacção da Lei 11/93, de 6.4,
e no arto 103 da LPTA.

A digna representante da Fazenda Pública veio declarar que a re-
clamação deve ser rejeitada por improcedente, tanto mais que não
se trata de recurso iniciado - como recurso contencioso - neste STA
(arto 19, alínea c), da LPTA).

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
a reclamação devia seguir a forma adequada.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A primeira questão a decidir neste recurso consiste em saber

se do despacho do relator do acórdão da Secção de Contencioso
Tributário que não admitiu o recurso interposto para o Pleno da
Secção cabe ou não reclamação para o Exmo Conselheiro Presidente
deste STA (arto 688 do CPC).

Da leitura do arto 688, no 1 e 2, do CPC resulta a ideia de que
nesta hipótese não há reclamação para o Presidente do STA.

O no 1 dispõe que ” do despacho que não admita a apelação,
a revista, o agravo ou o recurso para o Pleno interposto na Relação
e bem assim do despacho que retenha o agravo, pode o recorrente
reclamar para o presidente do tribunal que seria competente para
conhecer do recurso », o que significa que não é incluído nem Supremo
Tribunal de Justiça (e nem o Supremo Tribunal Administrativo).

E o no 2 do mesmo preceito exige que tal reclamação seja dirigida
”ao presidente do tribunal superior ».

No caso, não se podia verificar esse pressuposto ou seja o da exis-
tência do presidente do tribunal superior competente para apreciar
e decidir a reclamação (arto 688, no 2, do CPC), uma vez que o
STA constitui um só tribunal (artos 14, 20 e 21 do ETAF) embora
com formações diferentes - Secções, Pleno da Secção e Plenário e
tem um só Presidente (artos 19, 21, 25 e 31 do ETAF) quer funcione,
em Secções, em Pleno da Secção ou em Plenário.

José Alberto dos Reis (no Cód. Proc. Civ. anot, vol v, Coimbra
Editora, 1952, p. 343) escrevia:

”Só não cabe recurso de queixa contra o acórdão que negar a
admissão para o tribunal pleno, pela mesma razão por que não cabia
até aqui recurso de agravo: é que o Tribunal que nega o recurso
é o mesmo que havia de conhecer dele e o artigo 689 pressupõe
que o recurso negado foi interposto para tribunal superior ». (Note-se
que o arto 689 do CPC de 1939 falava em recurso de queixa o qual
foi substituído pelo arto 688 do CPC de 1961 onde se refere a re-
clamação, mas o sentido é o mesmo). v., no mesmo sentido Adelino
da Palma Carlos, Lições de Processual Civil, ao curso do 5o ano jurídico
de 1970-1971, no volume Recursos a p. 62; v. os acórdãos do Tribunal
Pleno de 14.1.72 (nos AD 124, p. 583; de 23.11.73 - recurso no 2075
- no Apêndice ao DG de 23.4.75, p. 397).

Tudo isto significa que do despacho do relator referido não cabia
reclamação para o Presidente do STA mas sim reclamação para a
conferência, nos termos do arto 700, no 3, do CPC.

Foi por isso que o Exmo Presidente do STA não apreciou a re-
clamação e, embora sem despacho, ordenasse que fosse aberta con-
clusão ao relator para que o processo seguisse os termos da reclamação
para a conferência.

Quer dizer : Não há reclamação para o Presidente do STA do
despacho do relator que não admitiu o recurso do Pleno da Secção
(arto 688, nos 1 e 2, do CPC) mas sim reclamação para a conferência,
nos termos do arto 700, no 3, do CPC.

2. Como já vimos a reclamação é para conferência.
A CGD alega que a matéria de custas que o acórdão decidiu,

foi proferido em 1o grau de jurisdição, por isso, o despacho do relator
que não admitiu o recurso para o Pleno da Secção, violou o arto

30, alínea a), do ETAF, na redacção da Lei 11/93, de 6.4, e ao arto

103 da LPTA.
Só que o acórdão recorrido apenas julgou a reclamação para a

conferência, referente á questão suscitada pela CGD relativamente
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á contagem de custas um acórdão da Secção de Contencioso Tributário
num processo de execução fiscal.

Significa tudo isto que o acórdão que desatendeu a reclamação
para a conferência não foi proferido em primeiro grau de jurisdição
mas sim num incidente surgido no processo jurisdicional (cfr. arto

19, alínea c) - recursos de decisões jurisdicionais - da LPTA e artos
355 e 356 do CPT).

No caso sub judice, o processo foi iniciado na repartição de finanças
com recurso para o Tribunal Tributário de 1a instância e da decisão
desta - recurso per saltum - para esta Secção de Contencioso Tri-
butário. Só depois de proferido o acórdão nesta Secção é que a CGD
levantou a questão da contagem das custas efectuada em consequência
do acórdão.

Isto revela que o processo jurisdicional foi iniciado no tribunal
tributário de 1a instância, por isso, nos termos do arto 30, alínea
a), do ETAF (com a redacção da Lei 11/93, de 6.4) não é admissível
recurso para o Pleno da Secção quer tendo em conta o acórdão pro-
ferido na Secção quanto ao recurso jurisdicional quer relativamente
a qualquer outro acórdão proferido na sequência do recurso ju-
risdicional.

Não se trata, pois, de processo iniciado na Secção de Contencioso
Tributário o que só acontece com certos recursos contenciosos que
se instauram directa e originariamente, no STA (art. 32, no 1, alíneas
c) e d), do ETAF).

3. Em face do exposto, as conclusões apresentadas pela CGD, como
reclamante, não alcançam procedência . Não há lugar a recurso para
o Pleno da Secção, pois o processo jurisdicional em que foi proferido
o acórdão reclamado teve início no Tribunal Tributário de 1a instância,
por isso, não foi proferido em 1o grau de jurisdição.

Nestes termos, acordam em desatender a reclamação para a
conferência.

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em vinte (20.000$)
mil escudos (arto 6, § 5, da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Relator)
Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Domingos Brandão
de Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio 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, no2 da CRP).
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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. 2o, 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 no 17.775 em que é recorrente Telefones de Lisboa e Porto
(TLP), SA e recorrido Fazenda Pública e de que foi relator o
Exmo Sr. Conso Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção do 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 (9o Juízo) a liquidação da contribuição autárquica,
do ano de 1992, do montante de 423.760$00 -, efectuada pela Re-
partição de Finanças de Sintra - 3a, incidente sobre o prédio urbano
inscrito na respectiva matriz da freguesia de Agualva - Cacém -, sob
o arto U-05953, alegando, em síntese:

a) - À face do no4 do arto 9o da lei no 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 do 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 impostos, entre eles
se contando a contribuição predial, e taxas, nos termos do arto 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 arto 19o do contrato
de concessão celebrado entre o Estado e a ”The Anglo Portuguese
Company”, de 25/01/28 (DG no 23, II Série, de 28/01/28), a quem
os TLP, E.P. sucederam.

i) - O arto 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-
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neficiava, mantendo apenas as isenções da sisa e da contribuição
predial.

j) - No entanto o arto 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 no2) 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 arto 2o 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 ”lapsus calami” do legislador, pois, de resto,
era estar, com quebra da logicidade do pensamento do legislador,
a prever uma manutenção de imposto a partir do momento em que
ele já não existia.

k) - Esta interpretação respeita inteiramente as regras do arto 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 aplicada.

m) - Tanto mais que a contribuição autárquica é o tributo subs-
tantivo da contribuição predial, conforme expressa declaração do le-
gislador fiscal em vários excertos do Cód. C. Autárquica.

n) - E é por essa razão que o legislador foi dizendo nos artos 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 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 arto 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 transgressão.

II - Por sentença, de 93.10.22, do citado Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (9o Juízo) foi a impugnação julgada im-
procedente.

Para assim decidir estribou-se o Mmo 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 (arto 106o,
no2 da C.R.P.). 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 arto 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 30/11, 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 pa-
trimonial (abrangendo apenas uma parte da realidade económica an-
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terior, pois que outra se deslocou para a cédula do IRS sob a forma
dos rendimentos prediais 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 (arto 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 arto 3o do DL. 442-C/88, de 30/11, 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, 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 acerto 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., directamente para esta Secção do 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 arto 15o al. b) dos seus Estatutos; do arto 2o, no1
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” (arto 19o); da dominialidade pública do prédio urbano por fazer
parte das infra-estruturas que integram a rede básica de teleco-
municações.

IV - O Exmo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, emitiu
parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.

V - Colhidos os vistos legais dos Exmos Senhores Juizes-Adjuntos
cumpre decidir.

1 - A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade
relevante:

a) - A ora impugnante é dona e possuidora do prédio urbano sito
na Rua Domingos Paiva, freguesia de Agualva - Cacém inscrito na
matriz predial urbana daquela freguesia sob o no 5953.-

b) - Procedeu a Administração Fiscal à liquidação da contribuição
autárquica referente ao valor patrimonial daquele prédio, do ano de
1992, pelo montante de 423.760$00.-

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 ou pudor
potencialmente mais determinante ou incisivo da solução pretendida,
será em função dessa específica valorização que as apreciaremos.

3 - O arto 2o, 1) do DL 485/88, de 30/12 (editado a coberto da
lei orçamental para o ano de 1988, no 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, E.P., gozavam, nos termos do arto 15o, al. b),
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do seu Estatuto anexo ao Dec-Lei no 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-, iria preencher o mesmo
espaço, aprovada por sinal por um outro diploma temporalmente
anterior, ou seja o DL 442-C/88, de 30 de Novembro. Tratar-se-ia
de um comportamento absurdo do legislador que o arto 9o do C.Civil
permitiria considerar excluído, interpretando a referência à contri-
buição 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”
(no1, 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 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 (arto 2o, 1)) de manutenção da
contribuição predial e não de instituição ou atribuição de isenção,
a linguagem só pode apontar para o respeito pela paralização 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. Continuou-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 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 arto 2o do DL 215/89, de 1 de Julho, ou até dos que
se referenciam no DL 442-C/88 (arto 3o) 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 em termos deveras latos, e ela estar proibida
no domínio da definição dos elementos essenciais dos impostos como
é a isenção (arto 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 arto 2o 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 (cfr. arto 2o, no1,
al. f)).
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Também não poderá sustentar-se a ”conversão” da isenção da con-
tribuição predial para a autárquica ao abrigo do arto 2o, no2 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 (arto 19) celebrados entre o Estado e a ”The
Anglo Portuguese Company”, mas a disposição legal do Estatuto,
- o arto 15o, al. b)-, aprovado pelo Dec-Lei no 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 de contribuição predial convertidas
em isenções de contribuição autárquica e essas são apenas as referidas
no arto 50o do E.B.F. e entre os sujeitos indicados não vêm men-
cionados os TLP.

Em abono da tese da recorrente não podem ainda chamar-se o
arto 3o do DL 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 da recorrente era o de uma isenção definitiva, nem
o arto 12o do próprio C.C.Autárquico onde não figura qualquer isenção
em seu favor.

Podendo, 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 (arto 106o, no2
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, a 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 arto 9o do C.C. Autárquico,
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 artos 9o, nos 1 e 4 e 7o, no1 da lei no 88/89, de 11/9, só a rede
de transmissões (infra-estruturas que integram a rede básica de te-
lecomunicações como ”conjunto de nós, ligações e equipamentos que
permitem a interconexão entre dois de mais pontos para as tele-
comunicações entre eles” são consideradas pela lei como bens do
domínio público.

A 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 edificados 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.
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Estamos, pois, perante um prédio cujo valor patrimonial está sujeito
à contribuição autárquica (arto 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 (artos 106o, no2 e 168o, no1, 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,
S.A., em cujo acerto 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 juizes desta Secção
do 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, 31 de Maio de 1995. — Benjamim Rodrigues (Relator) —
Agostinho de Casto Martins — Manuel Fernando dos Santos Serra. —
Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso de decisão jurisdicional. Ampliação da matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do STA apenas co-
nhece de matéria de direito nos processos inicialmente
julgados pelos tribunais tributários de 1o instância e pelos
tribunais fiscais aduaneiros (arto 21o, no 4, do ETAF).

2 — Por conseguinte, sendo o acórdão da 2a Instância, pro-
ferido num daqueles processos e ora sob recurso nesta
Secção, omisso quanto à fixação de factos relevantes para
a solução jurídica adequada, impõe-se a baixa do pro-
cesso para que a decisão da matéria de facto seja am-
pliada em ordem a constituir base suficiente para a de-
cisão de direito (arto 729, no 3, do CPC).

Recurso no 17 814: Recorrente: Maria Inês Teixeira de Castro Corte
Real e Maria Luísa Teixeira de Castro Corte Real Lopes Nunes;
Recorrida: Fazenda Pública: Relator Exmo Conso Dr. Santos Serra.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria Inês Teixeira de Castro Corte-Real e Maria Luísa Teixeira
de Castro Corte-Real Lopes Nunes, devidamente identificadas no pro-
cesso, foram declaradas habilitadas para com elas prosseguir o recurso
que sua Mãe, Maria Teresa Fernandes Costa Alemão Teixeira Cor-
te-Real, entretanto falecida, havia interposto do acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância, de 7 de Julho de 1992, que confirmara
a sentença do Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Aveiro, de 14/12/90, que, por sua vez, julgara improcedente a im-
pugnação judicial da liquidação adicional de sisa e imposto de selo,
nos montantes de, respectivamente, 1.240.169$00 e 45.097$00, com
referência à compra de um terreno, impugnação essa deduzida por
Maria Eugénia Correia da Cruz e em cujos autos a mencionada Maria
Teresa foi admitida como interveniente principal.

Na alegação do dito recurso – interposto para a Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo – está pa-
tente o seguinte quadro de conclusões:

“1 – A enumeração consagrada no § 2o do arto 1o do Código do
Imposto de Mais-Valias é taxativa e exaustiva, nele não se contem-
plando a hipótese de ser havido como terreno para construção aquele
que tenha possibilidades de afectação a construção urbana;

2 – O preço da alienação efectuada ainda em vida do falecido ma-
rido da Cabeça de Casal foi de Esc. 700.000$00 (setecentos mil es-
cudos) e a liquidação efectuada com base na Declaração Modelo 1
que, como se vê dos Autos, foi feita por pessoa estranha atribuindo-se
falsamente poderes de procurador que não detinha, fixou o imposto
em Esc. 2.608.474$00 (dois milhões seiscentos e oito mil quatrocentos
e setenta e quatro escudos), ou seja, em montante superior a quase
quatro vezes mais que o preço efectivamente recebido;

3 – Sendo a liquidação do imposto efectuada com base na aludida
Declaração Modelo 1, apresentada e subscrita por pessoa estranha
e não munida de procuração bastante para o acto, não tem a Ad-
ministração a seu favor a presunção de legalidade do acto, pelo que
não cabe à interveniente e à Impugnante a prova de que o terreno
em causa se não situava, à data da alienação, em zona urbanizada;

4 – Era à Administração que competia em primeiro lugar recusar
tal Declaração, depois de exigir que o Declarante juntasse procuração
bastante, notificando-se o vendedor para a ratificar, caso assim o
entendesse;

5 – Não o fazendo, tal declaração não podia produzir quaisquer
efeitos na pessoa do vendedor, nem constitui Declaração bastante
susceptível de gerar o acto de liquidação;

6 – Não havendo Declaração do contribuinte, pois aquela como
se vê, não pode ser havida como tal, cabia à Administração averiguar
da verificação, no caso dos Autos, de qualquer eventual pressuposto
de liquidação do Imposto e não o fez, pelo que

7 – tal liquidação é manifestamente ilegal;
8 – A Recorrente fez prova de que, à data do negócio e do pa-

gamento da sisa, em 24 de Setembro de 1992, o terreno em causa
não estava incluído em qualquer plano de urbanização, sendo certo
que,

9 – à data da escritura, que apenas formalizou o negócio, no título
aquisitivo se declarou inequivocamente a venda de um terreno rústico;
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10 – Mas, mesmo que se entendesse existirem dúvidas sobre se o
terreno se situava em zona urbana ou não, em primeiro lugar e atento
o princípio do inquisitório pleno em processo judicial tributário, com-
petia à 1a Instância, nos termos do actual C.P. Tributário arto 40o,
ordenar as diligências que se entendessem necessárias ao apuramento
total da verdade;

11 – E, se tais dúvidas subsistissem, então o acto impugnado teria
que ser anulado (cf. arto 121o do C.P. Tributário);

12 – Na verdade, a tese do Douto Acórdão Recorrido que, embora
com fundamentos diferentes dos perfilhados na 1a Instância, negou
provimento ao Recurso, não pode persistir quer pelas razões invocadas
quer porque, face ao que dispõe o arto 121o do mencionado diploma,
a dúvida favorece o Impugnante;

13 – O Douto Acórdão Recorrido fez incorrecta e ilegal interpre-
tação das seguintes normas: § 2o do arto 1o do C. Imposto de Mais-
-Valias, artos 6o, 40o e 121o do C.P. Tributário e ainda do disposto
nos artos 342o e 516o do C. P. Civil . . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, emitiu longo e douto Parecer, rematado no sentido
de que, fixado o regime jurídico ali proposto sobre a presunção da
legalidade, “deverá ordenar-se a ampliação da matéria de facto sobre
os pontos referidos, ao abrigo do preceituado nos artigos 729o, no 3,
e 730o, no 1, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável,
por força do disposto no artigo 2o, alínea f), do Código de Processo
Tributário”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
O Tribunal “a quo” considerou provada a seguinte matéria de facto:
“a) – por escritura pública de 20-5-83, Luís de Sá Ramalho, casado

com a impugnante Maria Eugénia Correia da Luz, comprou a Aníbal
de Lima Soares de Albergaria Tavares de Castro Corte Real e mulher,
a interveniente principal e ora recorrente, Maria Teresa Fernandes
Costa Alemão Teixeira Corte Real, um terreno de lavradio e cabeceiro
de mato e pinhal, situado no lugar de Justos, freguesia e concelho
da então Vila da Feira, constituindo na competente Conservatória
parte do prédio descrito sob o número 73.495, a fls. 157, do Lo 188,
com a área de 31.145 m2;

b) – tal terreno constituía a parte sobrante do prédio inscrito na
matriz rústica sob o artigo no 1250;

c) – o terreno foi comprado pelo preço de 700.000$00;
d) – Esse preço foi indicado na Repartição de Finanças para servir

de base à liquidação da sisa devida;
e) – em 29-10-87, a Comissão Permanente de Avaliação atribuiu

ao terreno comprado o valor de 11 974 260$00, como destinado a
construção urbana;

f) – na base deste último valor procedeu-se à liquidação adicional
impugnada, de 1.240.169$00 de sisa e 45.097$00 de imposto do selo;

g) – em 22-9-82, foi apresentada na Repartição de Finanças de-
claração modelo no 1 do imposto de mais-valias, em nome do vendedor,
onde participava que pretendia transmitir por título oneroso “o terreno
para construção” constituído pelo acima indicado, mais declarando
que o mesmo não era destinado a construção urbana, mas se en-
contrava em zona urbanizada;
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h) – em 17-5-84, o comprador do terreno requereu na Câmara Mu-
nicipal o licenciamento para construção de duas habitações nesse ter-
reno, pedido que foi deferido em 19-6-84 e licenciado em 18-12-84;

i) – em 24-9-82, o comprador subscreveu o termo de declaração
para pagamento de sisa pela compra daquele terreno, onde afirmou
que o mesmo não se situava em zona urbanizada ou com plano de
urbanização já aprovado, e não se destinava a construção urbana;

j) – em 1987, os Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira informaram que o terreno em causa não estava à
data de 24-9-82 incluído em qualquer plano de urbanização”.

Exposta a factualidade registada no acórdão sob censura, cuidemos
de solucionar o problema que o recurso traz para resolver, qual seja
o de saber se o terreno referenciado nos autos deve ser qualificado,
ou não, como “terreno para construção”, face ao conceito que disso
nos era fornecido pelo § 2o do arto 1o do Código do Imposto de
Mais-Valias (CIMV), então em vigor, e perante a definição que o
Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões
e Doações (CIMSISD) nos dá, em termos idênticos, no seu arto 49o,
§ 3o (redacção do Decreto-Lei no 223/82, de 7 de Junho).

Assim, para ambos os efeitos – imposto de mais-valias e imposto
de sisa –, serão de considerar “terrenos para construção” aqueles que
se apresentam (objectivamente) afectos à construção urbana e ou
os destinos (subjectivamente) a tal fim, estabelecendo a lei, como
índices ou exemplos do que poderá servir a essa qualificação, o facto
de estarem “situados em zonas urbanizadas ou compreendidos em
planos de urbanização já aprovados e os assim declarados no título
aquisitivo”.

E, como é óbvio, tudo terá de ser aferido pelo momento da trans-
missão do imóvel em causa, ou seja, pelo tempo da respectiva escritura
pública de compra e venda, pois que se trata de um negócio formal
– formalidade “ad substantiam” – arto 875o do Código Civil (Ac. STA,
de 15 de Maio de 1991, Rec. no 13278).

Ora, na hipótese vertente, o Tribunal “a quo”, depois de considerar
que “não está provado que o terreno em apreço não preenchia ne-
nhuma das condições enunciadas no referido § 2o do arto 1o do CIM-
Valias, à data da sua venda em 20-5-83“, e de ponderar que “tão
pouco é concludente a certificação camarária, feita em 1987, de que
em 24-9-82 o terreno em causa não estava incluído em qualquer plano
de urbanização . . .”, entendeu do modo que segue:

“À impugnante e à interveniente incumbia o ónus da prova de
que o terreno não era para construção, por se tratar de facto cons-
titutivo do seu pretendido direito à anulação da liquidação impugnada
(arto 342o do C. Civil), e para assim ilidirem a presunção de legalidade
que assistia aos actos tributários” e, “porque essa prova não foi feita,
tinha a acção de improceder, como improcedeu (cf. arto 516o do C. P.
Civil)”.

Relativamente a este pondo crucial, a Recorrente sustenta: “mesmo
que se entendesse existirem dúvidas sobre se o terreno se situava
em zona urbana ou não, em primeiro lugar e atento o princípio do
inquisitório pleno em processo judicial tributário, competia à 1a Ins-
tância, nos termos do actual C. P. Tributário arto 40o, ordenar as
diligências que se entendessem necessárias ao apuramento total da
verdade e, se tais dúvidas subsistissem, então o acto impugnado teria
que ser anulado (cf. arto 121o do C. P. Tributário)”.

Por seu turno, o Ilustre Magistrado do Ministério Público é de
opinião que, à luz dos ensinamentos de Vieira de Andrade (in “Direito



1532

Administrativo e Fiscal”, parte I, págs. 150-152), no caso dos autos,
“a dúvida em que o Tribunal Tributário de 2a Instância ficou sobre
a questão de saber se o terreno, no momento da venda, se encontrava
incluído ou não em qualquer processo de urbanização ou se encontrava
ou não em zona urbanizada, deveria ser valorada processualmente
contra a Administração, já que se trata da verificação da existência
dos pressupostos fácticos de que depende a legalidade da sua
actuação”.

Vejamos.
Perante a prova produzida e em face da dúvida sobre se o terreno

em causa, no momento da sua transmissão, estava ou não “incluído
em qualquer plano de urbanização”, bem como sobre se o mesmo
terreno “se destinava a construção urbana”, a instância recorrida de-
cidiu em sentido desfavorável ao contribuinte, no entendimento de
que “à impugnante e à interveniente incumbia o ónus da prova de
que o terreno não era para construção . . . e para assim ilidirem a
presunção da legalidade que assistia aos actos tributários”.

Simplesmente, saber se a zona de localização do terreno era ou
não marginada por via pública, com ou sem iluminação, e servida
ou não por redes de electricidade, água e saneamento, portanto, zona
urbanizada ou abrangida por plano de urbanização já aprovado, cons-
titui matéria de facto, cujo apuramento se mostra viável, nomeada-
mente, através de diligências a efectuar junto da respectiva Câmara
Municipal, que, como toda e qualquer autoridade e repartição pública,
está legalmente obrigada “a prestar as informações que o juiz entender
necessárias ao bom andamento dos processos” (no 2 do arto 40o do
CPT, correspondente ao § único do arto 39o do anterior CPCI).

Tal como integra matéria de facto a determinação do fim a que
o terreno fora destinado.

Averiguação que, aliás, sempre se impunha e impõe, pois “aos juízes
dos tribunais tributários incumbe a direcção e julgamento dos pro-
cessos da sua jurisdição, devendo realizar ou ordenar todas as di-
ligências que considerarem úteis ao apuramento da verdade” (no 1
do citado arto 40o, à semelhança do igualmente referido arto 39o),
numa ampla admissão do princípio do inquisitório, também chamado
da investigação, com vista a respeitar o princípio da verdade material,
erigido em finalidade do processo judicial tributário.

De sorte que, estando ao alcance do tribunal a fixação da dita
factualidade, no sentido positivo ou negativo, não há que tomar po-
sição, aqui e agora, quanto à questão de saber se o acto tributário
goza da presunção de legalidade, como entendeu o tribunal “a quo”,
ou se é de aplicar ao caso dos autos o princípio consignado no arto 121o

do CPT, como sustenta a Recorrente, ou ainda se a dúvida sobre
a realidade dos factos alegados pelo impugnante deverá ser valorada
processualmente contra a Administração, como opina o Ministério
Público, pois a definição de um tal regime jurídico, no presente con-
texto, como meramente hipotética, portanto, sem qualquer justi-
ficação.

Na verdade, ampliado que seja o circunstancialismo factual atinente
à localização do imóvel e ao seu destino, tudo com referência ao
momento da operada transmissão, não restarão quaisquer dúvidas
sobre a qualificação do terreno em causa, que, consoante o resultado
das diligências a efectuar naquele sentido, será de haver, ou não,
como “para construção”, o que determinará o desfecho da deduzida
impugnação.
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Por conseguinte, e uma vez que esta Secção tem os seus poderes
de cognição limitados a matéria de direito (arto 21o, no 4, do ETAF),
impõe-se a baixa do processo à instância recorrida para que a decisão
de facto seja ampliada em ordem a constituir base suficiente para
a decisão de direito – arto 729o, no 3, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, acorda-se em, revogando o aresto recorrido, ordenar
a baixa do processo para ampliação da matéria de facto, em con-
formidade com o acima exposto.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Manuel Fernando Santos Serra
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues
Pardal (vencido por entender que a questão está precludida pois houve
antes avaliação do terreno para construção e não houve impugnação
contra a deliberação da comissão não foi atacada pelo que a questão
tornou-se definitiva, não sendo levantada a questão de preterição
de formalidades legais quanto ao problema de saber se o terreno
é ou não para construção – cfr. ac. 25-10-89 – recurso no 10.619 – Nos
AD, 347, p. 663. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Recurso no 18091, em que são recorrente Rui Duarte Félix e Ruth
Branquinho Gouveia Félix e recorrida Fazenda Pública, e do qual
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle.

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

”1 - A presente impugnação foi apresentada na Repartição de Fi-
nanças em 29 de Dezembro de 1992.

2 - Uma vez que já em 10 de Abril de 1992 tinham os impugnantes
sido notificados para o pagamento do imposto complementar dos
anos de 1987 e 1988 cuja liquidação é ora impugnada, é manifesto
que à data da dedução da presente impugnação tinha já decorrido
o prazo mencionado na alínea a) do arto 89o do C.P.C.I. ou, mesmo
nas al. a) ou b) do no 1 do artigo 123o, se se considerasse já aplicável
”ex vi” do arto 3o, ambos do novo Código de Processo Tributário.

3 - Assim, por extemporâneo, rejeita-se o presente recurso”.
É deste despacho proferido pelo Mmo Juiz na impugnação deduzida

por Rui Duarte Félix e Ruth Branquinho Gouveia Félix contra a
liquidação do imposto complementar, Secção A, dos anos de 1987
e 1988 que por estes mesmos vem interposto o presente recurso,
em cujas alegações sustenta e conclui que:

- a lei aplicável ao caso para efeitos de contagem do prazo de
impugnação judicial é o C.P.C.I., atento o disposto no artigo 7o do
Dec.-Lei no 154/91, de 23 de Abril;

- a impugnação judicial podia ser apresentada no prazo de 90 dias
contados do dia imediato ao da abertura do cofre ao abrigo do disposto
no artigo 89o alínea a) do C.P.C.I.;
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- os impostos liquidados aos recorrentes foram debitados à tesou-
raria da Fazenda Pública de Carcavelos, para pagamento, sem juros
de mora, durante o mês de Novembro de 1992, através dos conhe-
cimentos no 5.607 (1987) e 3.017 (1988);

- convertida a receita eventual em virtual em razão de os recorrentes
terem optado por impugnar nos termos da alínea a) do arto 89o do
C.P.C.I., cumpre contar o prazo de 90 dias a partir do dia imediato
ao da abertura do Cofre para a cobrança virtual (débito ao tesoureiro);
logo nunca por nunca podia ter decorrido tal prazo em 29.12.92 quando
é certo que o débito só ocorreu nos termos da alínea antecedente;

- a impugnação judicial é pois tempestiva;
- as disposições legais violadas são as seguintes: artos. 19o, 20o e

89o do C.P.C.I. e 51o do C.I.C. e no 2 e 3 da al. g) 106o da C.R..
Contra-alegou a Fazenda Pública no sentido da confirmação do

despacho recorrido.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer sustenta

que a tese dos recorrentes assenta num facto que não foi tido em
conta na decisão recorrida, qual seja para pagamento sem juros de
mora durante o mês de Novembro de 1992.

Não teria assim o recurso por fundamento exclusivamente matéria
de direito.

Ouvidos os recorrentes sustentam os mesmos fundar-se o recurso
em exclusiva matéria de direito, sendo a questão a decidir no presente
recurso a de resolver qual a lei adjectiva aplicável ao caso e o modo
de contagem de prazo de impugnação.

Cumpre decidir.
Como se vê do despacho recorrido, o Mmo. Juiz para se decidir

pela extemporaneidade da impugnação fez expresso apelo à alínea
a) do arto 89o do C.P.C.I. referindo que tendo os recorrentes sido
notificados para pagamento do imposto complementar em 10 de Abril
de 1992, era manifesto que à data da dedução da impugnação tinha
já decorrido o prazo mencionado na citada alínea a) do arto 89o

referido.
Esta é a decisão, pouco importando para efeitos do recurso dela

interposto, o aditamento feito pelo Mmo Juiz de que a extempo-
raneidade também se verificaria caso se considerasse já aplicável o
arto 123o do C. Processo Tributário.

Como resulta do exposto e pese embora o laconismo do despacho
recorrido, é lícito concluir que nele também o Mmo Juiz considerou
que houve uma conversão de uma cobrança inicialmente eventual
em virtual pois só assim se compreende aquele apelo à alínea a)
do artigo 89o citado com a referência nela feita à abertura do cofre
consequente ao débito ao tesoureiro.

Simplesmente, quanto ao débito aludido, data em que ocorreu,
elementos de facto que os recorrentes concretizam, daí pretendendo
extrair efeitos jurídicos, nada é referido no despacho em causa que
chega a conclusão e efeitos opostos aos pretendidos pelos recorrentes.
Alegam e invocam pois estes, elementos de facto e essenciais na apon-
tada perspectiva, que a decisão recorrida não refere e não dá por
assentes.

O que quer dizer que falta ao recurso a exclusividade da funda-
mentação de direito, que possibilitaria a interposição do mesmo di-
rectamente para este S.T.A..

Termos em que e pelo exposto, se acorda em declarar este Tribunal
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, ca-
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bendo tal competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância nos
termos do arto 32o, no 2, al. b) e 41o, no 1, al. a) do E.T.A.F..

Custas pelos recorrentes fixando a taxa de justiça em 15 contos
e procuradoria em 40%.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Agostinho de Castro Martins — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Processo de contra-ordenação fiscal não
aduaneira. Nulidade da sentença. RJIFNA. Sucessão de leis
no tempo. Regime concretamente mais favorável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não enferma de nulidade por falta de fundamentação
a sentença que, sob a invocação de uma “interpretação
algébrica” do art. 29o do RJIFNA, aprovado pelo Dec.-lei
20-A/90 de 15 de Janeiro, fixou as coimas abaixo dos
limites mínimos constantes da lei aplicável.

II — Também inexiste nulidade da sentença por contradição
entre os fundamentos e a decisão pelo facto de na fixação
das coimas se ter omitido a aplicação do no 4 do art. 29o

do RJIFMA.
III — No plano de sucessão de leis contra-ordenacionais no

tempo, de acordo com o regime concretamente mais fa-
vorável (arts. 2o no 4 do C. Penal, 29o no 4 da CRP,
32o do Dec.lei 433/82, de 27/10 e 4o no 2 do RJIFNA),
deve aplicar-se, rectroactivamente, o novo regime decor-
rente da nova redacção do art. 29o do RJIFNA dada
pelo Dec.lei 394/93, de 24 de Novembro, se a coima a
aplicar for mais favorável ao agente.

Recurso no 18 096. Recorrente: Fazenda Pública e Ministério Público;
Recorrida: Contaco — Contabilidade e Comércio, Lda.; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública e o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público junto do Tribunal Tributário de 1a instância de
Coimbra, inconformados, interpuseram o presente recurso “per sal-
tum” para este STA da sentença do M.mo Juiz proferida nos autos
de recurso interposto no processo de contra-ordenação no 703/91,
instaurado pela 2a Repartição de Finanças de Coimbra contra Con-
taco — Contabilidade e Comércio, Lda., identificada nos autos, que
alterou as coimas nos montantes de 300.000$00 mais 300.000$00, que
haviam sido aplicadas pela autoridade administrativa, para 50.000$00
mais 50.000$00, respectivamente por duas contra-ordenações p. e p.
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pelo art. 29o no 1, 2 e 4 do RJIFNA por não ter entregue, como
lhe competia, nos cofres do Estado o imposto sobre o valor acres-
centado no montante global de 892.336$00 relativo aos 3o e 4o tri-
mestres de 1990, respectivamente de 413.865$00 e 478.471$00.

Nas suas alegações a Fazenda Pública conclui:
I — Ao decidir como decidiu, alterando para 50.000$00 + 50.000$00

as coimas fixadas de 300.000$00 +300.000$00, respectivamente, o Me-
ritíssimo Juiz “a quo” fez uma errada aplicação da lei;

II — Porquanto violou o disposto no art. 29o nos 1, 2, e 4 do
RJIFNA;

III — Da conjugação destas normas e atentos os valores de imposto
em causa, resulta que a arguida não podia sofrer a aplicação de uma
coima que não fosse a de 300.000$00 por cada falta de entrega de
imposto;

Termos em que deve ser revogada a decisão recorrida substituin-
do-se por outra em que sejam mantidos os valores das coimas fixados
pela entidade administrativa.

Por seu turno, o Ministério Público formulou as seguintes con-
clusões:

1a À sociedade arguida foram aplicadas duas coimas, no montante
de 300.000$000 cada, nos termos do art. 29o nos 1, 2 e 4 do RJIFNA,
por não ter entregue nos cofres do Estado, como lhe competia, o
IVA que liquidou e se mostrava devido, relativo aos 3o e 4o trimestres
de 1990;

2a Interposto recurso, para este Tribunal, o M.mo Juiz “a quo”
decidiu baixar aquelas coimas para 50.000$00 cada, adoptando para
o efeito “uma interpretação literal” (do no 2 do art. 29o daquele
diploma) e “sobretudo, como sustenta, uma interpretação algébrica”,
e fazendo tábua rasa, sem apresentar qualquer justificação, do teor
do no 4 do mesmo artigo;

3a Ora, de acordo com o teor do citado no 2, as coimas a aplicar
devem ser no montante de 300.000$00 cada;

4a Daí que a decisão recorrida esteja em contradição com o único
fundamento de direito invocado, o que constitui uma das causas de
nulidade da sentença previstas no art. 144o do CPT, que, para todos
os efeitos, ora se argui;

5a Deve, pois, desde logo por esta razão, ser declarada nula a
decisão recorrida;

6a O M.mo Juiz recorrido, por outro lado, não especificou os fun-
damentos em que assenta a por si denominada “interpretação al-
gébrica” para alcançar a decisão recorrida, ignorando-se, pois, o que
significa tal interpretação e os referidos fundamentos;

7a Tal omissão integra, igualmente, a nulidade prevista no men-
cionado art. 144o que também aqui se argui, nos termos legais;

8a Deve, pois, declarar-se nula a decisão recorrida e atenta as su-
pracitadas violações dos nos. 2 e 4 do referido art. 29o operar-se
a correcta fixação das coimas em causa.

Não houve contra-alegação.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte factualidade:
- Por não ter entregue nos cofres do Estado, como lhe competia,

o imposto sobre o valor acrescentado relativo aos 3o e 4 o trimestres
de 1990, o valor, respectivamente de 413.865$00 e 478.471$00, foi
a empresa punida com duas coimas de 300.000$00 cada, nos termos
do art. 29o nos 1, 2, 4 do Regime Jurídico das Infracções Fiscais
não Aduaneiras, aprovado pelo Dec.lei 20-A/90, de 15 de Janeiro;
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- Na falta de envio de pagamento do imposto ao Serviço de Ad-
ministração do IVA (SAIVA), por parte do contribuinte, procederam
os Serviços ao processamento da nota modelo 383 e apuraram o im-
posto em dívida naqueles períodos com base nos elementos da con-
tabilidade da empresa;

- A empresa recorrente não procedeu ao correspondente pagamento
até 6 de Janeiro de 1992;

- De acordo com a informação de fls. 13 dos autos, a recorrente
cumpriu a obrigação fiscal em falta, pagamento do imposto, apenas
em 13 de Maio de 1992.

Foi com base nesta factualidade, e ainda pela consideração de que
a arguida actuou de forma negligente que o M.mo alterou os valores
das coimas inicialmente fixados pela autoridade administrativa.

Ambos os recorrentes defendem a alteração da decisão de forma
a que os valores das coimas constantes da decisão administrativa se
mantenham, arguindo ainda o Ministério Público a nulidade da
sentença.

Vejamos.
Como decorre das conclusões de ambos os recursos, são duas as

questões que se colocam a este Tribunal:
- A primeira, a de saber se a sentença recorrida enferma de nulidade

quer por “a decisão recorrida estar em contradição com o único fun-
damento de direito invocado” quer por o M.mo Juiz “não ter es-
pecificado os fundamentos em que assenta a por si denominada in-
terpretação algébrica”;

A segunda, saber se os montantes das coimas aplicados na sentença
respeitam os limites legais definidos na norma contra-ordenacional.

Começar-se-á, logicamente pela primeira que beneficia de prio-
ridade de conhecimento pois, a proceder, implica a anulação da de-
cisão recorrida, prejudicando o conhecimento da segunda.

Afigura-se-nos que não existe a invocada contradição conducente
à nulidade da sentença.

Com efeito, consignou-se nesta: com base nesta factualidade e sob
a consideração de que a conduta evidencialmente neglicente da ar-
guida e ainda que o período da não entrega ultrapasse os 90 dias,
será aplicável coima variável entre metade e o total do valor da pres-
tação em falta, com o limite mínimo de 10.000$00 e o máximo de
150.000$00, não sendo caso de aplicação do art. 21o e também não
é circunstancialmente adequada a suspensão da execução da coima.

«Já merece eleição o alcance do no 2 do art. 29o do RJIFNA.»
Ora, estando em causa uma contra-ordenação prevista e punida

pelo art. 29o do RJIFNA, que serviu de base à condenação da arguida
não se vê como possa existir contradição.

Nem o facto de se ter omitido a aplicação do no 4 do art. 29o

altera esta conclusão.
O que pode haver, isso sim, é erro de julgamento mas não nulidade

da sentença.
Passemos à falta de fundamentação da denominada “interpretação

algébrica”.
Escreveu-se na sentença recorrida: evidenciam os autos que a re-

corrente cumpriu a obrigação fiscal em falta, havendo que considerar
desde logo pela própria informação de fls. 13 que não houve actos
de ocultação que tenham dificultado a descoberta da infracção que
se revelou ser de carácter eminentemente acidental, ter acarretado
prejuízo para a Fazenda Nacional.
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Daqui partiu o M.mo Juiz para a alteração da decisão da autoridade
administrativa, sob a alusão a uma interpretação e sobretudo algébrica
que como ali se diz, de todo repudia a aplicação de limites.

Em suma, para justificar os montantes das coimas aplicadas, a sen-
tença faz apelo ao que designou por “entendimento algébrica” do
referido preceito, monstrando-se pois, devidamente fundamentada,
apesar de ter fixado as coimas abaixo dos limites mínimos constantes
da lei aplicável.

Cabe agora averiguar se as coimas aplicadas pela decisão recorrida
se contêm no quadro dos limites legais.

Entra-se, assim, na apreciação do recurso da Fazenda Pública e
também do Ministério Público que nesta parte defende igualmente
a aplicação de coimas no montante de 300.000$00 cada.

O art. 29o no 1 e 2 do RJIFNA aprovado pelo Dec.lei 20-A/90
de 15 de Janeiro, na redacção em vigor à data da prática dos factos
era a seguinte:

1. À não entrega total ou parcial 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, com o
limite mínimo de 20.000$00 e o máximo de 300.000$00.

2. Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título
de negligência e ainda que o período de não entrega ultrapasse os
90 dias, será aplicável coima variável entre metade e o total do valor
da prestação em falta, como limite mínimo de 10.000$00 e o máximo
de 150.000$00.

Por seu lado, estabelece o no 4 do mesmo artigo que “se as condutas
mencionadas nos nos 1 e 2 forem imputáveis a pessoa colectiva ou
entidade fiscalmente equiparada, os limites das coimas previstas ele-
var-se-ão para o dobro”.

Das disposições conjugadas destes normativos, atendendo aos va-
lores do imposto em falta, é manifestamente claro que os valores
mínimos das coimas a aplicar são os que defendem os recorrentes,
ou seja, de 300.000$00.

Com efeito, de acordo com o no 1 do mencionado artigo, o montante
das coimas varia entre o valor da prestação em falta e o dobro com
o limite de 20.000$00 e o máximo de 300.000$00.

Sendo a conduta negligente, como sucede no caso vertente, aqueles
limites são reduzidos a metade.

Mas, no caso de o arguido ser uma pessoa colectiva — como no
caso em apreço — os referidos limites passam para o dobro.

Daqui resulta que o montante de cada coima não podia ser inferior
a 300.000$00.

Sucede, porém, que os nos 1 e 2 do art. 29o do RJIFNA sofreram
alteração pelo Dec.lei 394/93, de 24 de Novembro, cuja redacção
passou a ser a seguinte:

“1 — À não entrega total ou parcial, pelo período de 90 dias, ao
credor tributário da prestação tributária deduzida nos termos da lei,
será aplicada coima variável entre o valor da prestação em falta e
o dobro da mesma, sem que possa ultrapassar o limite máximo abs-
tractamente estabelecido.

2 — Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título
de neglicência, e ainda que o período da não entrega ultrapasse os
90 dias, será aplicável coima variável entre 10 % e metade do imposto
em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente
estabelecido.
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Por seu turno, o no 4 foi mantido na íntegra pelo no 9 do mesmo
Dec.lei 394/93.

No caso dos autos temos: a conduta foi praticada por negligência,
a arguida é pessoa colectiva e o montante do imposto é de 413.865$00
e de 478.471$00, respeitantes, respectivamente, aos 3o e 4o trimestres
de 1990.

De acordo com a nova redacção do art. 29o, na parte em que
é aplicável aos autos, os limites das coimas variam entre 20 % (dobro
de 10 % previsto no no 2 nos termos do no 9) dos montantes em
dívida e o valor destes mesmos montantes.

Ou seja, no novo regime, os limites das coimas situam-se, no caso
vertente, nos montantes, respectivamente, de 413.865$00 e 478.471$00,
valores correspondentes aos impostos em dívida.

Já vimos que no regime anterior ao Dec.lei 394/93, os limites mí-
nimos das coimas eram de 300.000$00 cada (limites máximo decorrente
dos no s. 2 e 4 do art. 29o).

No plano de sucessão de leis contra-ordenacionais no tempo, e
de acordo com o regime concretamente mais favorável (cfr. arts. 2o

no 4 do Código Penal, 32o do Dec.lei 433/82 de 27/10, 29o no 4 da
CRP, e 4o no 2 do RJIFNA) que é de aplicação oficiosa, sem ne-
cessidade de alegação pelo arguido, pode e deve o mesmo aplicar-se
em sede de recurso jurisdicional, como é o caso dos autos.

Do confronto e da ponderação de ambos os regimes conclui-se
que é, concretamente mais favorável, à arguida o decorrente da nova
redacção dada ao art. 29o pelo Dec.lei 394/93 pelo que, aplicando-se
este, retroactivamente, vai condenada a arguida pelas duas contra-
-ordenações nas coimas de 85.000$00 e de 96.000$00 respeitantes aos
3o e 4o trimestres de 1990, respectivamente.

Termos em que, se bem que com outros fundamentos, acorda-se
em dar provimento aos recursos, tendo provimento parcial o do Mi-
nistério Público, revogar a sentença recorrida, fixando-se as coimas
nos montantes já assinalados (85.000$00 e 96.000$00).

Custa pela arguida apenas na 1a instância.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) — Castro
Martins — Santos Serra.

Acórdão de 31 de Maio de 1995

Assunto:

Contribuição Industrial. Correcção do lucro tributável. Recurso
hierárquico. Inconstitucionalidade do parágrafo 3o do
art. 138o do C. C. Industrial. Recurso contencioso. Não
suspensão da liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O despacho ministerial, proferido em sede de recurso hie-
rárquico, respeitante às correcções do lucro tributável,
nos termos do art. 138o do Código da Contribuição In-
dustrial, é susceptível de recurso contencioso, sob pena
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de inconstitucionalidade do parágrafo 3o daquele artigo,
face ao disposto no art. 268o no 3 da CRP.

II — A liquidação em relação ao lucro tributável influenciado
pelo recursos hierárquico nos termos do art. 138o do CCI
deve efectuar-se após a decisão ministerial (parágrafo 4o

do mesmo artigo).
III — É que o recurso contencioso, interposto da decisão mi-

nisterial sobre o lucro tributável não suspende a li-
quidação.

Recurso n.o 18 239. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Lusa-
lite-Sociedade Portuguesa de Fibro-Cimento, SA; Relator: Juiz
Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Represente da Fazenda Pública junto do Tribunal Tributário
de 1a instância de Lisboa, inconformado com a sentença que julgou
procedente a impugnação de liquidação adicional de contribuição in-
dustrial, grupo A e Imposto extraordinário sobre lucros relativos ao
exercício de 1985 deduzida por Lusalite Sociedade Portuguesa de
Fibro - Cimento, SA, veio interpor recurso “per saltum” para este
Supremo Tribunal em cujas alegações formulou as seguintes con-
clusões:

1a As correcções ao lucro tributável, previstas no art. 138o do CCI,
não admitem recurso contencioso por estar em causa a quantificação
de custos e não a sua qualificação;

2a O recurso interposto do despacho de indeferimento do recurso
hierárquico, parágrafo 3o e 1o do art. 138o, não pode sustar a liquidação
sob pena de operar a sua caducidade;

3a Pelo que, foi violado o citado art. 138o do Código da Contribuição
Industrial.

Termos em que deve revogar-se a douta sentença recorrida e subs-
tituída por outra no sentido de manter o acto de liquidação.

Contra-alegou a impugnante, ora recorrida, pugnando pela con-
firmação da sentença, já que à data da impugnação estava ainda pen-
dente o recurso contencioso não sendo admissível a liquidação ime-
diata sobre o lucro tributável influenciado pelo recurso.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste STA emitiu o se-
guinte douto parecer:

“Tendo em conta a matéria de facto fixada nas alíneas h) e I)
do probatório da sentença recorrida e o disposto no parágrafo 4o

do art. 138o do Código da Contribuição Industrial (aplicável por ma-
nifesta identidade de razões, em caso de recurso contencioso, cons-
titucionalmente admissível - cfr. o Ac. de 24/10/9) - Rec. 11 875 -
do despacho do Ministro das Finanças), a interposição daquele recurso
contencioso prejudica, isto é, obsta à liquidação na parte influenciada
pelo recurso.

Sendo assim, como é, a liquidação em causa é ilegal, porque não
podia ser feita quando foi. Por isso, a sentença recorrida é de
confirmar.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença deu como assente a seguinte matéria de facto:
a) - A impugnante apresentou em 29/6/82 a declaração m/2 de

contribuição industrial - grupo A, do ano de 1981, com prejuízo fiscal
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no montante de - 18.888.482$00, o qual foi corrigido para
18.952.184$00.

b) Em 30/6/83, a impugante entregou a declaração m/2 de con-
tribuição industrial do ano de 1982, com prejuízo fiscal no montante
de - 13.079.850$00, que depois de corrigido ficou com o lucro tributável
de + 12.337.093$00, com base no art. 43o do Código da Contribuição
Industrial deduziu o prejuízo do ano de 1981, ficando com prejuízo
fiscal no montante de - 6.615.084$00 [(18.952.184$00)-(+
12.337.100$00)].

c) Em 13/7/84, entregou a impugnante a declaração m/2 de con-
tribuição industrial de 1983, com o prejuízo fiscal declarado no mon-
tante de - 19.727.632$00, o qual foi corrigido para prejuízo fiscal
no montante de - 2.116.348$00, pelo que o prejuízo a deduzir no
ano seguinte era o de 8.731.432$00.

d) Em 28/6/85, a impugnante entregou a declaração m/2 de con-
tribuição industrial do ano de 1984, com lucro tributável declarado
no montante de + 134.979$00, montante este que foi abatido ao
prejuízo anterior de [(- 8.731.432$00)-(+ 134.979$00)]=-8.596.453$00,
o qual se reporta para o ano de 1985.

e) Em 27/6/86, a impugnante entregou a declaração m/2 de con-
tribuição industrial do ano de 1985, com o lucro tributável declarado
no montante de + 11.280.896$00, o qual foi aceite pelos serviços
da AF, sendo-lhe deduzido o restante prejuízo do ano de 1981 no
montante de - 8.596.453$00, do qual resultou a matéria colectável
de 2.684.443$00.

f) Em 6/9/88, a impugnante foi notificada para efectuar eventual-
mente o pagamento no prazo de 15 dias da quantia de 1.116.707$00,
sendo 883.979$00 de contribuição industrial do grupo A do ano de
1985, 98.505$00 de juros compensatórios e 134.223$00 de imposto
extraordinário sobre lucros, o qual foi debitado em 31/10/88 (relaxe
no 5 - ofício no 2449 enviado ao Tribunal Tributário de 1a instância
em 28/2/89).

g) A liquidação impugnada resulta de a Repartição de Finanças
não ter aceite a dedução da totalidade dos prejuízos acumulados mas
apenas de 8.596.453$00, a qual se relaciona com correcções levadas
a efeito ao lucro tributável dos exercícios de 1982 e 1983 pela DGCI
ao abrigo do parágrafo único do art. 138o do Código de Contribuição
Industrial.

h) A impugnante interpôs recurso hierárquico da referida decisão
da DGCI e recurso contencioso do despacho de indeferimento pro-
ferido sobre aquele, tendo sido ordenada a remessa deste à 2a Secção
do STA.

i) Ao tempo da p.i., não tinha sido proferido Acórdão sobre aquele
recurso.

j) Dão-se como reproduzidos na íntegra e para todos os legais
efeitos os docs. juntos de fls. 4 a 33 e de fls. 35 a 104.

Foi com base nesta factualidade que a sentença julgou procedente
a impugnação.

Para tanto, baseando-se no disposto nos arts. 138o e 26o do Código
da Contribuição Industrial, expendeu que “do despacho de indefe-
rimento do recurso hierárquico pode o contribuinte interpor recurso
contencioso nos termos dos arts. 268o no 3 da CRP e 32o no 1 alín c)
do ETAF pois que se deve entender que o parágrafo 3o do art. 138o

do CCI se deve considerar inconstitucional”.
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“Estamos em presença de um processo administrativo de liquidação
tributária para corrigir o lucro tributável declarado pelo contribuinte
ao qual assiste, no que tange à correcção referida, um formalismo
especial que permite o recurso hierárquico, bem como recurso con-
tencioso da decisão ministerial que negar provimento ao recurso
hierárquico”.

“A matéria colectável da liquidação adicional não se tinha fixado
no mundo do direito com carácter definitivo”.

Contrapõe a recorrente que as correcções ao lucro tributável pre-
vistas no art. 138o do CCI não admitem recurso contencioso por estar
em causa a quantificação de custos e não a sua qualificação.

Vejamos: a questão de saber se a decisão ministerial sobre as cor-
recções ao lucro tributável de que fala o art. 138o do CCI proferida
no âmbito de recurso hierárquico admite ou não recurso contencioso
nem sequer pode ser conhecida no presente recurso de decisão ju-
risdicional de impugnação de liquidação, mas sim no respectivo recurso
contencioso.

É um facto assente no probatório da sentença recorrida que tal
recurso contencioso para o STA foi interposto pela impugnante vi-
sando o ataque à decisão sobre as correcções ao lucro tributável do
qual não havia ainda decisão jurisdicional pelo menos à data da im-
pugnação o que não foi posto em causa pela recorrente.

Só naquele recurso contencioso deve conhecer-se da sindicabilidade
de tal decisão ministerial e não no presente processo de impugnação
de liquidação que teve apenas em vista reagir contra uma liquidação
efectuada sem que a decisão sobre a correcção do lucro tributável
fosse conhecida e se tivesse tornado definitiva.

Sempre se dirá, no entanto, que com a Constituição de 1976 quer
na sua versão originária quer nas revisões de 1982 e 1989, a proibição
do parágrafo 3o do art. 138o do Código da Contribuição Industrial
sobre o recurso contencioso da aludida decisão ministerial, foi posta
em crise pela consagração da garantia constitucional da via contenciosa
contra quaisquer actos administrativos definitivos e executórios ou
lesivos dos interesses juridicamente protegidos (art. 268o no 3 e 4
da CRP).

Tal como se refere na sentença recorrida (citando Vítor Faveiro,
Noções Fundamentais de Direito Fiscal II volume, pág. 676-677) o
parágrafo terceiro do art. 138o do CCI deve considerar-se derrogado
pelo no 3 do art. 268o da Constituição que garante aos cidadãos recurso
contencioso de todas as decisões que afectem os direitos ou interesses
legalmente protegidos.

Tal parágrafo 3o do art. 138o do CCI é, pois, materialmente in-
constitucional: do despacho do Ministro, proferido no recurso hie-
rárquico necessário previsto no parágrafo 1o do mesmo artigo cabe
recurso contencioso para a Secção de Contencioso Tributário deste
STA - art. 32o no 1 alín. c) do ETAF (cfr. Ac. do STA de 4/12/91
Rec. 13 676 que cita quanto à inconstitucionalidade daquele pará-
grafo 3o, os Acórdãos do Tribunal Constitucional de 12/1/89 in Fisco,
no 9 pág. 23 e de 15/6/89 in Diário da República 2a Série, de 21/9/89
e deste STA de 10/1/90 - Rec. 10 526; de 28/3/90 - Rec. 12 138: de
24/10/90 - Rec. 11 875; Ac. do STA de 25/10/89 - Proc. 10 431 in
DR de 30/4/92 pág. 1106).

Daí que as correcções ao lucro tributável previstas nos arts. 138o

e 26o do CCI quer por divergência de critérios qualitativos quer por
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divergência de critérios quantitativos sobre o montante dos custos
do exercício através de recurso hierárquico para o Ministro das Fi-
nanças sejam susceptíveis de serem atacadas mediante o competente
recurso contencioso da respectiva decisão ministerial (cfr. também
Acs. do STA de 6/12/89 - Rec. 5 597 in BMJ no 392, pág. 491 e
de 26/9/90 - Rec. 5 238).

Alega ainda a recorrente que o recurso interposto do despacho
de indeferimento do recurso hierárquico não pode sustar a liquidação
sob pena de operar a sua caducidade, pelo que foi violado o art. 138o

do CCI.
Decorre do parágrafo 4o deste art. 138o que a interposição do

recurso hierárquico não prejudica a liquidação imediata da contri-
buição industrial que se mostrar devida em relação ao lucro tributável
não influenciado pelo recurso procedendo-se ulteriormente, se for
caso disso, à competente liquidação adicional.

Significa que a liquidação, no caso vertente, só pode operar-se
após a determinação da matéria colectável se tornar definitiva.

Essa definitividade da matéria colectável foi conseguida através
da decisão ministerial, do órgão “ad quem”, no âmbito de recurso
hierárquico.

Além da liquidação que eventualmente se tenha efectuado, num
primeiro momento, previamente ao recurso (gracioso) com base no
lucro tributável não influenciado pelo (mesmo) recurso, compete à
Administração Fiscal operar a liquidação em relação ao lucro tri-
butável influenciado por tal recurso, proferida que seja a decisão
ministerial que sobre a matéria é definitiva.

É este e não outro o sentido que se extrai do referido parágrafo 4o

do art. 138o onde se estabelece na sua parte final que deve proceder-se
“ulteriormente, se for caso disso, à competente liquidação adicional”.

O termo “ulteriormente” quer dizer após a decisão do recurso
hierárquico.

A expressão “se for caso disso” significa obviamente, a hipótese
de haver lucro tributável, para em relação ao qual se opera a li-
quidação, como sucedeu no caso vertente.

Do exposto é forçoso concluir que a liquidação objecte de im-
pugnação nos autos sempre tinha que se efectuar, como se efectuou,
logo após a decisão do recurso hierárquico, não tendo que aguardar
a decisão do recurso contencioso interposto pela impugnante, ora
recorrida.

Em suma, o referido recurso contencioso não suspende a liquidação.
A sentença recorrida ao decidir de forma diferente violou, assim,

o parágrafo 4o do art. 138o do Código de Contribuição Industrial
pelo que não pode manter-se na ordem jurídica.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogar a decisão recorrida e julgar improcedente a impugnação da
liquidação.

Custas pela recorrida na primeira instância e neste STA, fixando-se
aqui a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando Santos Ser-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Contribuição Industrial. Impugnação judicial. Prazo. Cobran-
ça eventual convertida em virtual. Abertura do cofre.

Doutrina que dimana da decisão:

1) Convertida em virtual a cobrança eventual de uma liqui-
dação adicional em contribuição industrial e imposto ex-
traordinário sobre lucros, tudo ao tempo em que vigorava
o Código de Processo das Contribuições e Impostos, e de
contar o prazo de caducidade para impugnar a liquidação
do dia imediato ao primeiro dia útil do mês seguinte ao
do débito ao tesoureiro (mês em que corre prazo do pa-
gamento à boca do cofre).

Recurso n.o 18.418. Recorrente: José Maria de Sá Correia; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do TT1a de Aveiro que absolveu o
Estado da instância na impugnação que deduzira contra a liquidação
da contribuição industrial, grupo C, no montante de 80 302$00 e im-
posto extraordinário de 6 048$00, relativo ao ano de 1986, veio a
Ite José Maria de Sá Correia recorrer, concluindo a sustentar a tem-
pestividade do procedimento, por a situação ser de cobrança virtual,
poder a impugnação apresentar-se até ao 90o dia, contado do dia
da abertura do cofre, que ocorre no primeiro dia útil do mês seguinte
ao do débito ao tesoureiro;

- tendo o referido débito ocorrido em 29.1.88, aquele 90o cai a
30.4.88, pelo que a impugnação deduzida em 29.4.88 é oportuna. In-
frigira-se os arts. 100o do CCI e 89o/a do CPCI.

Contra-alegou a Representante da Fa Pa, a sustentar que nas li-
quidações adicionais da CI, cobradas eventualmente, a abertura do
cofre inicia-se com o débito ao tesoureiro, pelo que em 29.5.88 o
direito de impugnar caducara, além de que o uso da reclamação do
art. 70o do CCI era necessário e prévio à impugnação.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento,
porquanto o prazo do art. 89o/a, aplicável ao caso, será de contar
do início do mês seguinte àquele em que ocorreu o débito ao te-
soureiro, que não deste.

Contrariamente, a decisão recorrida, perante uma cobrança ori-
ginariamente eventual, entendeu que a abertura do cofre condiz com
o débito ao tesoureiro, pelo que a presente impugnação seria in-
tempestiva porque apresentada para além dos 90 dias contados da-
quele evento.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

a) Por ofício de 3.12.87, o Ite foi notificado de que, em relação
ao exercício de 1986, lhe tinha sido fixado o lucro tributável de
243 338$00, para efeitos de contribuição industrial grupo C, e que,
se quisesse, podia reclamar desse valor no prazo de 15 dias -cf. do
flas. 22;
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b) Pelo mesmo ofício de 3.12.87 foi ainda o Ite notificado para,
no caso de concordar com esse valor, pagar, nos 25 dias seguintes
àqueles, a contribuição industrial na importância de 80 302$00, bem
como o imposto extraordinário sobre lucros de 6 084$00, cf. mesmo
doc.;

c) Em 18.12.87, o Ite requereu ao chefe de repartição de finanças
”elementos quanto à liquidação do imposto, compreendendo decisão
de fixação de matéria colectável, liquidação e quaisquer informações,
autos, pareceres ou despachos em que a mesma se tenha baseado”,
e que se ”considere que o prazo para reclamação se inicia na data
do fornecimento da certidão” -cf. doc. de fls. 36;

d) O Ite, apesar do requerimento dito em c), não veio em tempo
algum, a deduzir qualquer reclamação-cf. inf. de fls. 21 v;

e) No dia 29.1.88, por falta de pagamento eventual, foi a liquidação
dita em b) debitada ao tesoureiro da Fa Pa-cf. inf. de fls. 58 v e
doc. de fls. 59 e 60;

f) No dia 29.4.88, o Ite fez apresentar a petição de impugnação
judicial presente.

Vem controvertido qual o termo inicial estipulado na lei vigente
ao tempo - o art. 89o/a do CPCimpostos - para impugnar a liquidação
da contribuição industrial, no uso da faculdade conferida pelo art. 136o

do CCIndustrial, quando a originária cobrança eventual, por facto
de não pagamento, se haja volvido em cobrança virtual (art. 19o/§ 2o

do CPCI), com a respectiva passagem oficiosa do conhecimento e
débito ao tesoureiro.

Nenhuma outra questão se aproposita, mormente a da necessidade
de interposição de reclamação do art. 70o do CCI, pois a impugnação
é da liquidação, que não da fixação da matéria colectável, onde pon-
tifica o art. 78o do mesmo diploma.

Controvertida em virtual a cobrança, por efeito do aludido
art. 19o/§ 2o do CPCI e art. 102o/§ 1o do CCI, que contempla o
caso de omissão ao lançamento e de liquidação adicional, deve então
o pagamento ”efectuar-se durante o mês seguinte ao do débito ao
tesoureiro” (art. 102o/§ 2o do CCI -cf. Cardoso da Costa, Curso (...).
p. 444.

Identificando a lei a abertura do cofre com o primeiro dia útil
(em que é possível pagar e cobrar na tesouraria aberta) do prazo
(de um mês) do pagamento à boca do cofre, segue-se que o termo
inicial questionado do prazo de caducidade para impugnar a liquidação
é o dia imediato ao daquele referido dia primeiro da cobrança.

No caso, provado que o débito ao tesoureiro ocorreu em Janeiro
de 1988, o termo final do prazo caía em 1.5.88 e era transferível
para o dia seguinte por o 1o de Maio ser feriado.

Logo, é tempestiva a impugnação apresentada na data anterior,
de 29.4.88.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
decisão recorrida para que o processo prossiga seus termos no tribunal
recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva - Re-
lator — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 31 de Maio 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 do tribunal
tributário de 1a Instância que não se restrinja a matéria
de direito.

II — Tal competência cabe, nos termos do artigo 41o, 1, a),
do ETAF e 167o do CPT, ao tribunal tributário de 2a

Instância.

Recurso no 18.443 de que é recorrente Lusomundo - Sociedade de
Investimentos Imobiliários, SA 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:

Inconformada com a sentença do 5o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que, julgando improcedente a impugnação
deduzida por LUSOMUNDO - Sociedade de Investimentos Imobi-
liários, S.A. contra a liquidação, pela Câmara Municipal de Lisboa,
de tarifa de conservação de esgotos no montante de 2128358$00, re-
lativamente ao ano de 1992, manteve tal acto tributário, vem até
nós a impugnante, assim concluindo a sua alegação de recurso:

1 - A denominada ”taxa” ou ”tarifa” de conservação de esgotos
só tinha a natureza de ”tarifa” se ou quando as câmaras municipais
ou em relação às Câmaras municipais que realizassem por si e por
sua conta os ramais de ligação da rede geral de esgotos aos prédios
urbanos e mantivessem nos mesmos termos a sua conservação;

2 - Quando tais câmaras - como a de Lisboa - imputassem e de-
bitassem aos proprietários dos prédios urbanos o custo directo das
obras de construção, transformação e trabalhos de desobstrução, as
importâncias que, além desses custos e sua imputação que, em termos
gerais e abstractos, estabelecessem e exigissem aos proprietários sob
a denominação de ”taxas ou tarifas de conservação de esgotos” com
vista à criação e conservação da rede geral de esgotos, tinham a na-
tureza de impostos, face à inexistência da qualidade ou relação de
contraprestação de um beneficio individualizado;

3 - A criação da contribuição autárquica, sendo um imposto baseado
no ”princípio do benefício”, cobre todos os benefícios que, em termos
gerais ou de satisfação passiva, os proprietários dos prédios aufiram
das Câmaras Municipais sem uma relação directa de prestação de
serviços ou acção individualizada;

4 - O Código da Contribuição Autárquica, na sequência da Lei
no106/88, de 17/IX, substituiu por incorporação no seu objecto o re-
ferido ”imposto de conservação de esgotos” que indevidamente a Câ-
mara Municipal de Lisboa continua a denominar e a exigir como
”tarifa” e que não tem essa natureza;
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5 - É, pois, 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;

6 - O acto do Aviso/Recibo enviado pela Câmara Municipal à ora
impugnante é também ilegal por preterição de formalidades legais;

7 - A sentença recorrida enferma de variados vícios de facto e
de direito;

8 - Dando como provados os factos positivos decorrentes do referido
Aviso, omitiu os factos negativos que o evidenciavam como ferido
de preterição de formalidades legais;

9 - Não conheceu da substância da principal causa de pedir: a
inexistência de lei de incidência da pretensa ”tarifa” em causa;

10 - E decidiu contra direito, quer em relação a essa causa de
pedir fundamental, quer em relação à de preterição de formalidades
legais.

A contra-alegação da Fazenda Pública conclui pela improcedência
do recurso.

O Exmo. PGA emitiu parecer no sentido da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Tribunal, porquanto ”nas 2a e 5a conclusões
das suas alegações, a Recorrente afirma factos que não foram tomados
em conta na sentença recorrida e, por outro lado, na conclusão 8a,
a Rct. revela não se conformar com a factualidade fixada no pro-
batório”. E assim, o recurso não versa exclusivamente matéria de
direito.

Se, porém, assim se não entender, então, segundo aquele magis-
trado, a sentença deve ser confirmada, embora por fundamentação
diferente: a impugnação não foi deduzida perante o órgão executivo
camarário competente, nos termos do artigo 22o da Lei no1/87, de
6/I, na redacção do DL.no47-B/88, de 19/XII.

Levado ao conhecimento das partes este douto parecer, apenas
a Rct. se pronunciou sobre ele, nada opondo no que respeita às re-
ferências à matéria de facto; mas contrariando a alegada incompe-
tência dos tribunais tributários.

Corridos, os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, mister é debruçarmo-nos sobre a questão prévia

suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás, de conhecimento ofi-
cioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a sua procedência
prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão (artigos 3o

da LPTA, 45o do CPT e 101o e segts. do CPC).
Expostas que se mostram já as conclusões da alegação da Rct.

- onde se fixa o âmbito e o objecto do recurso -, importa, agora,
consignar a factualidade que a instância considerou provada, sendo
que do cotejo de uma e de outras brotará a resolução da questão
prévia em apreço.

Eis, pois, os factos disponíveis:
a) Em 06.X.1993, a impugnante recebeu um aviso/recibo dos ser-

viços competentes da Câmara Municipal de Lisboa, que consta a fls.19
dos autos, do qual consta, para além do mais:

- pagamento até 31.X.93 da tarifa de conservação de esgotos no
valor de 128358$00, assim discriminada: 66094$00, referente a prédio
colectado no 4o Bairro Fiscal, com valor de esc.27237792$00;
1912500$00, prédio do 15o Bairro Fiscal, com valor patrimonial de
765000$00; e 147764$00, prédio de 16o Bairro Fiscal, com valor pa-
trimonial de 59105400$00;

- 1a e 2a prestações, no valor, cada uma, de 1064179$00;
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- esta tarifa encontra-se disciplinada no Regulamento Geral das
Canalizações de Esgotos da cidade de Lisboa.

- 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;

- qualquer pedido de informação deverá ser dirigido à Divisão de
Cobrança e Controlo de Receitas (Praça do Município), mencionando
sempre o seu número de contribuinte camarário ou o artigo ma-
triz/fracção e freguesia do prédio.

Neste quadro factual desenhado pela 1a instância não se vislumbram
os seguintes factos, vazados nas conclusões segunda e quinta:

- a câmara municipal de Lisboa imputa e debita aos proprietários
dos prédios urbanos o custo directo das obras de construção, trans-
formação e trabalhos de desobstrução (dos ramais de ligação da rede
geral de esgotos aos mesmos imóveis);

- a mesma Câmara, após uma abstenção de três anos, passou a
liquidar e a exigir a tarifa de conservação de esgotos em 1992.

Por outro lado, e como também realça o distinto Magistrado do
Ministério Público, a Rct., ao mencionar na 8a conclusão que a sen-
tença « omitiu os factos negativos que evidenciavam o Aviso como
ferido de preterição de formalidades legais » revela não se conformar
com a factualidade fixada no probatório.

Destarte, o presente recurso não se restringe a matéria de direito
(artigos 21o, 4, e 32o, 1, b), do ETAF), pelo que, para dele conhecer,
carece esta Secção do STA de competência, a qual cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância (artigos 41o, 1, a), daquele Estatuto e 167o

do CPT).
Pelo exposto, julgando procedente a aludida questão prévia, acor-

dam em declarar esta formação incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer deste recurso ”per saltum” e para o efeito competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância.

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

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Incompetência
do tribunal em razão de hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de sentença de 1a instância, o recorrente alega
que, além de determinadas gratificações, recebeu certas re-
munerações, as quais resultam do trabalho prestado à em-
presa e se tornaram necessárias para manter a sua fonte
produtora, e que a gratificação foi atribuída antes do en-
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cerramento das contas do respectivo exercício, e esses factos
não constam da sentença, de concluir é que o recurso não
versa exclusivamente matéria de direito, pelo que o tribunal
hierarquicamente competente é o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Recurso n.o 18.444; Recorrente: Nuno Manuel da Silva Jeremias; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator; Exmo. Dr. Jesus Costa.

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

Nuno Manuel da Silva Jeremias, nos autos devidamente identi-
ficado, interpôs o presente recurso da sentença de 29.9.1993, a fls.
43 e segs., do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra que
julgou improcedente a impugnação que ao recorrente deduzira contra
a determinação da matéria colectável e liquidação de Contribuição
Industrial, Grupo A, e Imposto Extraordinário sobre Lucros com-
pensatórios, relativos ao exercício de 1987, no montante de 861 517$00.

O ora recorrente alegara, em resumo, que contabilizou como custos
do exercício de 1987 uma gratificação a si próprio, como empresário
em nome individual, no montante de 2 000 000$00, e uma gratificação
a empregados, no montante de 1 100 000$00, mas que tais gratificações
só foram atribuídas na data da sua aprovação de contas, ou seja,
no exercício de 1988, que foi liquidado e pago o respectivo imposto
profissional, mas que as gratificações não foram pagas, por falta de
disponibilidades de caixa, que a administração fiscal não aceitou essas
gratificações como custo do exercício de 1987, que ela detinha o poder
discricionário de limitar o montante desses custos mas não a sua
qualificação e que no caso o que está em causa é apenas o critério
da administração relativamente a considerar-se ou não a gratificação
como custo, e que por isso a administração deveria ter notificado
o contribuinte nos termos e para os efeitos do disposto no arto 138o

do CCI, o que não aconteceu, pelo que os actos impugnados são
ilegais.

A sentença recorrida considerou, em síntese, que, sendo embora
sindicável a qualificação de gratificações como custos ou não, já o
seu montante é definido discricionariamente pela administração fiscal,
que o facto de terem sido pagos o imposto profissional e o imposto
complementar em relação a essa gratificação não implica uma dupla
tributação ou duplicação de colecta, e que o princípio fundamental
ao apuramento da matéria colectável é o da especialização de exer-
cícios, pelo que as gratificações, como custos que são, têm que ser
imputados ao exercício a que respeitam, não podendo entrar-se em
linha de conta nem com os saldos nem com custos de exercícios
anteriores.

Inconformado, o impugnante recorreu para este STA, formulando
as conclusões das suas alegações que constam de fls. 82, verso, a
84.

A Fazenda Pública contra-alegou, pugnando pela manutenção do
decidido.

Os autos deram entrada neste STA em 29.6.1994.
O Ex.mo Magistrado do MoPo emitiu o parecer de que o recurso

não versa exclusivamente sobre matéria de direito pois, nas conclusões
das alterações, o recorrente sustenta que, além das gratificações re-
lativas ao exercício de 1987, o recorrente obteve no mesmo exercício
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remunerações de 1 004 200$00, pelo que o total das remunerações
recebidas foi de 3 004 200$00, que os autos demonstram que as re-
munerações auferidas pelo ora recorrente respeitam ao trabalho por
ele dispendido na sua empresa, pelo que se tornou indispensável su-
portar tais custos, para a realização dos proveitos e para a manutenção
da fonte produtora e que a gratificação foi atribuída antes do en-
cerramento das contas anuais e foi imputada ao exercício de 1987,
uma vez que consta da declaração mod. 2 desse exercício, sendo certo
que na sentença não se dá como provada essa matéria.

Ouvidas sobre a dita promoção, apenas a Fazenda Pública se pro-
nunciou, concordando com o parecer do Mo Po.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
Flui do exposto que a questão a decidir é a de saber se foi legal

a não aceitação por parte da administraçáo fiscal da gratificação de
2 000 000$00 ao recorrente como custo do exercício de 1987.

Antes porém, importa conhecer da questão prévia suscitada pelo
Ex.mo Magistrado do Mo Po.

Na verdade, dela depende a competência deste STA.
Dispõe, com efeito, o arto 32o, no 1, alínea b), do ETAF, aprovado

pelo DL no 129/84, de 29 de Abril, que a Secção do Contencioso
Tributário do STA é competente para conhecer dos recursos inter-
postos de decisões de 1a Instância que versem exclusivamente matéria
de direito. No caso de o recurso incidir também sobre matéria de
facto, o tribunal hierarquicamente competente é o Tribunal Tributário
de 2a Instância, nos termos do preceituado no arto 41o, no 1, alínea a),
do mesmo diploma.

Vejamos, pois.
Ora, o Ex.mo Magistrado do Mo Po tem razão.
Na realidade, da sentença não constam aqueles factos invocados

pela recorrente nas conclusões das suas alegações de recurso.
Assim, o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pelo

que o tribunal competente é o T.T. de 2a Instância.
Termos em que, tendo ainda presente o disposo no no 3 do arto

47o do CPT, se acorda em declarar esta Secção do Contencioso Tri-
butário do STA incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso e declarar competente para tal o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Custas pelo recorrente, com 15 000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Alegações. Conclusões. Convite
ao seu esclarecimento ou completamento. Arto 690o, no 3,
do C.P.Civil.
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Doutrina que dimana da decisão:

Se, nas alegações e nas respectivas conclusões de recurso in-
terposto de decisão de 1a instância que negou provimento
à impugnação de um acto da Comissão Distrital de Revisão
de matéria colectável, as conclusões são obscuras ou in-
completas, o tribunal deve convidar o recorrente a escla-
recê-las ou completá-las, ao abrigo do n.o 3 do referido
arto 690o.

Recurso n.o 18 451. Recorrente: Gráfica Poço do Chão, Lda. Re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Jesus Costa.

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

I - Gráfica Poço do Chão, Lda, nos autos devidamente identificada,
interpôs o presente recurso do acórdão de 27.10.1992, a fls. 68 a
69, vo, do Tribunal Tributário de 2a Instância que negou provimento
ao recurso que a recorrente interpusera da sentença do 2o Juízo do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, a qual julgou impro-
cedente a impugnação que a ora recorrente deduzira contra o acto
de determinação da matéria colectável de Contribuição Industrial re-
lativa ao exercício de 1985, proferido pela Comissão Distrital de
Revisão.

A recorrente havia alegado na impugnação, em resumo, a ilega-
lidade do acto de determinação da matéria colectável, pois nele não
se fundamenta os factos e normas jurídicas em que se baseou para
indeferir a reclamação da recorrente.

A sentença de 1a instância decidiu, em resumo, que o acto de
determinação da matéria colectável se integra dentro do poder dis-
cricionário da administração fiscal e que por isso é insindicável, salvo
por preterição de formalidades legais, o que não se verificou no caso
vertente.

No recurso para o Tribunal Tributário de 2a Instância, a recorrente
sustenta que os actos da administração devem ser fundamentados,
o que não aconteceu com a decisão da Comissão Distrital de Revisão,
a qual assenta em erro contabilístico notório, que a Constituição da
República garante aos administrados o direito de defesa contra os
erros ou arbitrariedades da Administração, que o poder discricionário
da administração incide sobre os critérios contabilísticos e não sobre
os factos contabilísticos que estejam devidamente documentados, co-
mo é o caso da recorrente.

Terminou as alegações com as seguintes conclusões:
“1a. A matéria colectável do ano em apreço é nula, porque assim

consta da escrita da firma, da sua Declaração Mod. 3 e do relatório
do Técnico Verificador;

2a. O facto do Relatório do Técnico Verificador conter um erro
contabilístico invalida que com base nele se colecte a firma recorrente;

3a. A utilização de presunções é ilegal quando o contribuinte dis-
ponha, como é o caso da recorrente, de escrita devidamente organizada
e obedecendo a todos os preceitos legais e técnicos;

4a. A fixação enferma de preterição de formalidades legais porque
não fundamenta o valor dessa mesma fixação, nem explica os cálculos
efectuados, por forma a poderem ser conferidos pelo contribuinte;
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5a. A fixação enferma ainda de preterição de formalidades legais
porque não fundamenta as razões pelas quais não aceitou a reclamação
do contribuinte”.

O acórdão ora recorrido considerou que a recorrente, nas con-
clusões das suas alegações, não atacou a sentença de 1a instância,
alheando-se dela e limitando-se a reiterar as razões pelas quais con-
sidera que o acto da administração fiscal é ilegal, que os recursos
visam a alteração de decisões e não apreciar questões não decididas
pelo tribunal recorrido. Por isso, negou provimento ao recurso.

Inconformada, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido não
atendeu ao disposto no arto 39o do ETAF e no arto 156o do C.P.Civil,
que violou o disposto no arto 1 083o, alínea d), do mesmo código,
restringindo o alcance das suas alegações e denegando justiça, que,
uma vez que considerou que as conclusões das alegações eram de-
ficientes ou obscuras, o tribunal a quo devia ter convidado a recorrente
a esclarecê-las ou completá-las, ao abrigo do disposto no n.o 3 do
arto 690º do C.P.Civil, e que o acórdão recorrido deixou de se pro-
nunciar sobre questões de que devia conhecer, pelo que é nulo, nos
termos do disposto no arto 668o, no 1, alínea d), do C.P.Civil, aplicável
por força do arto 2o, alínea f), do Código de Processo Tributário.

Sem contra-alegações subiram os autos a este STA em 6.7.1994,
onde o Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
merece provimento, pois que, se o tribunal entendia que as conclusões
das alegações da recorrente eram deficientes ou obscuras, devia tê-lo
convidado a esclarecê-las ou completá-las.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que a questão submetida à apreciação deste

STA é a de saber se, face às conclusões das alegações da recorrente
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, este tribunal devia ter
apreciado o objecto do recurso ou ter utilizado o mecanismo do no 3
do arto 690o do C.P.Civil e não negar provimento ao recurso.

Vejamos.
III - Ora, pode desde já dizer-se que a recorrente tem razão.
As conclusões das alegações são na verdade muito deficientes, uma

vez que não fazem qualquer referência directa à decisão de
1a instância.

É certo que elas exprimem a discordância com o decidido na medida
em que sustentam, ao contrário da sentença, que se verificou pre-
terição de formalidades legais por parte da Comissão Distrital de
Revisão. Aliás, nas alegações, a recorrente comenta a invocação feita
pela sentença do “poder discricionário” da administração, discordando
dela e, sustentando que esse “poder discricionário” só pode incidir
sobre os critérios contabilísticos e não sobre os factos contabilísticos,
querendo acentuar que, ao contrário do decidido, no caso vertente
a administração fiscal não podia presumir matéria colectável diferente
da que resulta da sua escrita, por esta estar elaborada de harmonia
com as regras legais. E o que importa é que o tribunal ad quem
entenda a questão ou as questões que o recorrente coloca à sua apre-
ciação, em discordância com o decidido. E, no caso vertente, as ques-
tões que a recorrente parece colocar à apreciação do tribunal ad
quem e as razões da sua discordância com a decisão de 1a instância
são a de saber se, ao contrário do decidido na sentença, se verifica
preterição de formalidades legais porque o acto da Comissão Distrital
de Revisão não fundamenta o valor da matéria colectável que fixou
nem explica os cálculos efectuados e não fundamenta as razões pelas
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quais não aceitou a reclamação do contribuinte, e de saber se a ad-
ministração fiscal podia no caso presumir rendimentos diferentes dos
resultantes da sua escrita, por esta estar devidamente organizada,
na sequência do afirmado nas alegações de que o «poder discricio-
nário” da administração só pode incidir sobre os critérios e não sobre
os factos da sua contabilidade.

Não obstante, há que reconhecer que as alegações são muito de-
ficientes. E assim o considerou o tribunal a quo.

Só que, uma vez que o tribunal a quo entendia que as conclusões
eram deficientes ou obscuras, deveria ter convidado a recorrente a
esclarecê-las ou completá-las, ao abrigo do disposto no no 3 do
arto 690o do Código de Processo Civil, aplicável por força do arto 2o,
alínea f), do CPT.

Tanto basta para a procedência do recurso.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogando-se o acórdão recorrido, que deve ser substituído por outro
que ordene o esclarecimento ou o complemento das conclusões das
alegações, ao abrigo do no 3 do arto 690o do C.P.Civil, aplicável por
força do arto 2o, alínea f), do CPT.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — José Jesus Costa — Ernâni Marques
da Silva Figueiredo — Manuel Fernando Santos Serra (vencido, por
entender que, na questionada alegação, o recorrente não indicou qual-
quer argumento concretamente destinado a contraditar as razões da
decisão então recorrida, não imputou a esta vício ou erro eventual-
mente determinante da sua alteração ou anulação, como se lhe im-
punha (cfr. arto 690o, no 1 do CPC), ou seja, e em suma, não tendo
o recorrente procurado demonstrar o desacerto do julgado então sob
recurso, este teria de improceder, como bem decidiu o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, cujo acórdão devia, assim, ter sido confirmado,
em consonância, aliás, com a jurisprudência deste STA - cfr., por
exemplo, Acs., do Pleno da 1a Secção, de 20 de Fevereiro de 1992,
Rec. no 28 488 (A.D. 338-1165), de 17-3-1992, Rec. no 23.730, de
05.05.1992. Rec. no 22.168, de 30.09.1993, Rec. no 28.085
(A.D. 391-857), de 24.03.1994, Rec. no 25.297 (A.D. 398-196), e, da
2a Secção, de 29.09.1993, Rec. no 14.871 (A.D. - 394-1130), de
20.04.1994, Rec. 16.156, e de 22.06.1994, Rec. no 17.301 (A.D.
395-1280).

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso contencioso. Imposto de sisa. Pedido de reconheci-
mento de isenção. Acto proferido no uso de poderes de-
legados. Acto definitivo. Acto confirmativo. Acto inovativo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Sendo os actos do delegado definitivos nos mesmos termos
em que o seriam se tivessem sido praticados pelo de-
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legante, é definitivo o acto do Subdirector-Geral das Con-
tribuições e Impostos, emitido no uso da delegação da
competência própria do Ministro das Finanças, prevista
no art. 15o-A do CSisa.

2 — O acto que, a pedido do interessado, reaprecie situação
resolvida, excluindo da fundamentação um fundamento,
e aditando-se outro que revela que a decisão depende
de pressupostos de facto não manifestados no despacho
reapreciado, não é meramente confirmativo, mas mo-
dificativo.

Recurso no 18.496. Recorrente: Irmãos Cavaco, Lda; Recorrido: Su-
birector-Geral das Contribuições e Impostos; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que lhe rejeitou o recurso contencioso interposto do despacho do
Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, de 14.5.91, que lhe
indeferira pedido de isenção de sisa relativa à transmissão de um
pinhal, veio Irmãos Cavaco, Lda, recorrer, concluindo a sustentar que:

- a considerar-se o despacho recorrido como decisão de recurso
hierárquico facultativo, interposto para o Ministro das Finanças de
despacho do Subdirector Geral das Contribuições e Impostos, de
30.10.90, o mesmo só poderia ter sido decidido por entidade diferente
da recorrida, sendo esta incompetente para a decisão, sendo-lhe pos-
sível o recurso aos tribunais para reposição da legalidade;

- a considerar-se tal despacho como acto definitivo e executório,
este é um acto novo apesar de decidir pretensão já decidida pela
mesma entidade, a que a lei não impede de modificar critérios, não
sendo acto meramente confirmativo, pois as razões de indeferimento
contidas no parecer nele integrado contrariam o parecer do despacho
anterior (de 30.10.90);

- e como acto novo é definitivo e executório, integra um novo
parecer, aprecia de forma diferente a pretensão do particular, con-
traria despacho anterior e decide com base noutros motivos;

- embora aparente, pelos termos do seu último parágrafo, ser con-
firmativo, o acto não preenche os respectivos requisitos, pois contém
decisão que visa dar solução a um caso concreto e contém uma nova
estatuição;

- impor-se-ia decisão do mérito da causa;
- teria sido violado o art. 21o da LOSTA e o despacho recorrido

seria anulável por violação dos arts. 268o da CR, 1o/1/a), c) e e),
2 e 3 do DL 256-A/77, de 17.6, e 25o e 29o da LPTA.

A autoridade recorrida não contra-alegou.
O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento,

porquanto, embora o primeiro acto seja vertical e materialmente de-
finitivo, o recorrido não é meramente confirmativo desse, uma vez
que tem fundamentação distinta (não invoca a intempestividade do
requerimento e antes a instalação efectiva de apenas uma pedreira,
que antes não foi considerada) e assenta em pressupostos distintos
(a instalação da referida pedreira e na anterioridade do requerimento
face à aquisição), constituindo um novo acto administrativo definitivo,
que, por ter o mesmo objecto do que o primeiro, é dele revogação
por substituição.
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Assim, sendo vertical, horizontal e materialmente definitivo, é
recorrível.

O acórdão recorrido, ao decidir não ser o despacho recorrido de-
finitivo e, por isso, irrecorrível contenciosamente, fundou-se na exis-
tência do despacho de 30.10.90, que se teria na ordem jurídica com
a força de caso resolvido ou decidido, ficando então definitivamente
assente que à recorrente não seria concedido o benefício fiscal que
havia requerido.

Que o recurso hierárquico dele interposto configurar-se-ia como
meramente facultativo, representaria uma simples tentativa de re-
solução do caso fora dos tribunais, sendo que o acto praticado nesta
sede não se tornaria definitivo.

A questão que se controverte é a da recorribilidade do acto recorrido
em função de eventual intangibilidade do caso resolvido formado pelo
acto anterior, dimanado da mesma entidade, e com objecto idên-
tico — indeferimento do reconhecimento da isenção para a mesma
aquisição.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1 — Através de requerimento dirigido ao Sr. Ministro das Finanças,
entrado, em 1/Agosto/90, na Repartição de Finanças do Distrito de
Aveiro, solicitou a recorrente, nos termos dos art.os 11o no 26 e 15o A
do C.S.I.S.D., isenção da sisa devida pela transmissão de um terreno
de pinhal e mato, situado no lugar de Venda da Serra, freguesia
de Escariz, concelho de Arouca, que se propunha comprar pelo preço
de 9 000 000$000 (nove milhões de escudos).

2 — Tal requerimento, depois de informado pelos serviços, obteve
o seguinte parecer:

... Afigura-se-nos de indeferir o pedido de dedução da taxa de
sisa a 4 % previsto no art.o 38o do Código de Sisa e de Imposto
sobre Sucessões e Doações para aquisição do imóvel identificado no
requerimento, visto o mesmo ter sido apresentado posteriormente
ao pagamento da sisa e actividade em causa não se enquadrar no
citado preceito legal.

3 — Este parecer, confirmado por um Chefe de Divisão — por um
Director de Serviços foi apresentado ao Subdirector Geral das Con-
tribuições e Impostos, Dr. José Duarte que proferiu o seguinte
despacho:

Concordo. Indefiro.
Em 90-10-30.
4 — A coberto de requerimento, entrado em 20/12/90, na mesma

Repartição de Finanças, a ora recorrente recorreu, para o Ministro
das Finanças, de tal despacho, pedindo a sua anulação e substituição
por outro que lhe concedesse a isenção de sisa oportunamente re-
querida, alegando que o respectivo pedido havia sido atempado.

5 — Este requerimento obteve o seguinte parecer:
“Sobre o pedido de revisão afigura-se-nos que não poderá obter

deferimento, visto a requerente não trazer nada de novo ao processo,
pese embora tenha razão quando diz que o requerimento foi apre-
sentado em tempo de acordo com o art.o 15o do Código de Sisa.

Com efeito, verifica-se que a recorrente exerce a actividade de
exploração de pedreiras e que no terreno em causa apenas instalou
uma pedreira, motivo porque a situação em causa não tem enqua-
dramento não só no disposto no art.o 38o, bem como também no
no 26 do art.o 11o do citado diploma, pelo que deverá ser mantida
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a decisão anteriormente proferida, em cujo parecer atrás se propôs
o indeferimento por falta de apoio legal.

6 — Este parecer, confirmado, de novo, por um Chefe de Divisão
e por um Director de Serviços, foi objecto da concordância do Sr. Sub-
director Geral das Contribuições e Impostos, Dr. José João Duarte,
que exarou o despacho ora recorrido e que é do seguinte teor:

“Concordo. Indefiro o pedido, mantendo, portanto, o despacho
de 90-10-30”.

Em 91-05-14.
7 — Tanto este despacho como o referido em 3 foram proferidos

ao abrigo da delegação de competências constante do Despacho
11/90-XI do Ministro das Finanças e da subdelegação de competências
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais constantes do despacho
39/90-XI, publicado, respectivamente, no D.R. de 26/1/90, II Série,
pág. 898, e 8/3/90 II Série, pág. 2341 e 2343.

8 — O presente recurso foi interposto em 8/8/91.
Acolhido que, em regra, “os actos do delegado são definitivos e

executórios nos mesmos termos em que o seriam se tivessem sido
praticados pelo delegante” (cf. Freitas do Amaral, Curso (...), I, p. 674,
há que anuir a que o despacho de 90.10.30, referido no item 3 do
probatório é acto definitivo, como o seria se praticado pelo delegante
Ministro das Finanças no uso da competência própria atribuída pelo
art. 15o-A do CSISSDoações para o reconhecimento da pretendida
isenção.

Como tal configurado, como resolução final definidora da situação
jurídica da entidade decidente perante o Rte quanto ao pretendido
benefício fiscal, era susceptível de recurso contencioso, cujo prazo,
não interrompido, nem suspenso por efeito da interposição do pro-
cedimento para o delegante Ministro das Finanças, ao extinguir-se,
firmou na ordem jurídica a referida decisão, que passou caso decidido
ou caso resolvido.

Assim sendo, o recurso referido, interposto para o delegante Mi-
nistro das Finanças, pedindo a repreciação da situação resolvida, a
revogação e substituição do acto recorrido (“recurso hierárquico im-
próprio” por inexistir relação hierárquica entre o delegante e o de-
legado SEAF, na delegação de poderes que se subdelegam na entidade
decidente — cf. Parecer da PGR 170/83, publicado em DR, II, 297,
de 28.12.87, e art. 23o da Lei Orgânica do Governo DL 329/87, de
23.9), assumido facultativamente, e sem produção de efeito devolutivo,
em nada alteraria a força daquele caso resolvido.

Todavia, surdiu dele o despacho recorrido que, se nada inovasse
à situação definida pelo anterior, constituiria um acto meramente
confirmativo (cf. auto e ob. citada, III, p. 217 e ss) e como tal, pelas
razões de respeito pelos prazos fixados para o recurso contencioso
referidas pelo autor citado, contenciosamente irrecorrível.

Mas, se nenhuma modificação o acto recorrido trouxe quanto aos
sujeitos e objecto, já o mesmo se não diz relativamente à decisão,
cuja identidade com a anterior entrou em crise nos aspectos da fun-
damentação e dos pressupostos da mesma.

Ao excluir da fundamentação a intempestividade do requerimento
e ao incluir nela o motivo de a recorrente exercer a “actividade de
exploração de pedreiras e que no terreno em causa apenas instalou
uma pedreira” para negar o enquadramento não só no disposto no
art. 38o, como no art. 11o/26, quando na anterior decisão apenas se
referira não se enquadrar a actividade em causa no art. 38o, a decisão
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recorrida mostrou diversidade de fundamentação e revelou defender
de pressupostos de facto não manifestados ainda através dos fun-
damentos que serviram ao anterior despacho.

Não se verificou, portanto, mera manutenção do despacho de
90.10.30, como reza o despacho em causa, mas modificação relevante
no sentido de o dar como inovador, não meramente confirmativo,
logo recorrível contenciosamente, ao contrário do decidido no tribunal
a quo.

Porque não se manifesta a referida ilegalidade na interposição do
recurso, este não é de rejeitar pelo motivo que serviu ao acórdão
recorrido.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
acórdão recorrido, determinando-se que o processo baixe ao tribunal
a quo para aí prosseguir seus termos.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Ernâni Figueiredo (Relator) — José
Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Ilegitimidade. Sucessor. Do exe-
cutado. Arto 241o e 286o, no 1, alínea b), do Código de
Processo Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Numa execução fiscal, tendo falecido o executado, os
sucessores só pode ser citados nessa qualidade preenchido
que seja o condicionalismo do arto 241o do CPT; o fun-
cionário que procede à citação passará certidão em que
declare se há partilha, quais os herdeiros e a sua quota
parte, devendo então ser citados para pagar a sua quota
parte, ou, se não há partilha, quais os herdeiros conhe-
cidos, devendo ser citado o cabeça de casal ou qualquer
herdeiro e os desconhecidos por éditos, sob a cominação
de penhora de quaisquer bens da herança;

II — Se o sucessor é citado na qualidade de “representante”
do executado, a citação é ilegal e verifica-se o fundamento
de oposição previsto na alínea b) do no 1 do arto 286o

do CPT: a ilegitimidade.

Recurso: 18.549; Recorrente: Steven Andrew Crawford; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exm.o Conso Dr. Jesus Costa.

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

I — Steven Andrew Crawford, nos autos devidamente identificado,
interpôs o presente recurso do despacho do senhor Juiz do Tribunal
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Tributário de 1a instância de Faro de 6.4.1994, a fls. 19 e segs., que
rejeitou liminarmente a oposição que o recorrente deduzira contra
a execução fiscal instaurada na Repartição de Finanças de Faro
no106694700101.1 contra a cabeça de casal AHLKE CRAWFORD
para cobrança coerciva de imposto sucessório em dívida no processo
de imposto sucessório no 15 422, instaurado por óbito de Elena Mary
Isabel Berghager reportado a 1992.

A dita Ahlke Crawford faleceu entretanto e a Repartição de Fi-
nanças promoveu a citação de seu filho e ora recorrente na qualidade
de “representante” de sua mãe.

O recorrente deduziu oposição, alegando que nenhum imposto su-
cessório deve, que não é representante de sua mãe, que faleceu no
estado de casada com seu pai, IAN CRAWFORD, e que por isso
é este, e não o oponente, o cabeça de casal. Acresce que nada herdou
de sua mãe, pelo que também por essa via tem legitimidade para
intervir na execução e se deve ter por não efectuada a sua citação
como representante de sua mãe. Que assim é mostra-o o facto de
a Repartição de Finanças ter tido o cuidado de endereçar previamente,
e ao seu cuidado, um postal dirigido a sua mãe, na sequência do
qual o oponente reiterou a informação do óbito de sua mãe, ocorrido
em Inglaterra. Terminou requerendo se julgasse a falta de citação
da executada por o oponente a não representar.

O despacho recorrido indeferiu liminarmente a oposição com os
seguintes fundamentos, em resumo:

- Embora a execução tenha que ser instaurada contra a pessoa
que figura como devedor no título executivo, no caso de o executado
entretanto falecer, tem legitimidade para a execução o seu sucessor,
nos termos do disposto no arto 241o, operando-se o incidente da ha-
bilitação de herdeiros, previsto no arto 254o, ambos do Código de
Processo Tributário;

- No caso vertente, está apurado que a executada faleceu e que
o oponente, seu filho, foi citado na qualidade de seu representante;
contudo, não se indicia nos autos “de que decorre ou em que se
consubstancia tal representação;

- Assim, ou se entende que com tal representação se pretendeu
invocar a sua qualidade de herdeiro, na mesma medida em que, por
exemplo, a lei civil chama à sucessão e na qualidade de herdeiros
os filhos de “de cujus” pré-falecido, ou não se entende assim;

- Nesta última hipótese e sendo caso disso, caberá ao oponente
reagir contra a citação, mas tê-lo-á de fazer na sede própria, cabendo
do despacho que decidir tal questão recurso nos termos gerais de
direito;

- É que tal reacção não cabe nos fundamentos do arto 286o do
CPT;

- de facto, e quando muito, excluir-se-á da execução por ilegiti-
midade formal, adjectiva, e não por ilegitimidade substancial;

- Se se entender que a sua citação como representante da executada
se prende com a sua qualidade de herdeiro e uma vez que aquele
se destinou a chamá-lo à execução tendo em vista apuramento integral
da quantia exequenda, havia que apurar se, em consequência do fa-
lecimento da executada originária se não procedera a partilha nem
esta está pendente de inventário a correr termos, hipótese única em
que a citação teria sido legalmente concretizada, ao abrigo do arto 241o

do CPT;
- Porém escasseiam, em absoluto, elementos que permitam concluir

naquele outro sentido;
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- Contudo, de duas uma: ou a citação do oponente é na qualidade
de herdeiro da executada, hipótese em que foi bem citado; ou não
o foi, e neste caso a sua citação foi ilegal mas a ilegalidade da citação
não constitui fundamento de oposição, pelo que esta nunca poderá
proceder.

O recorrente discorda deste entendimento e remata as suas ale-
gações com as seguintes conclusões:

“A. Como resulta da própria sentença recorrida, não dispõe o
Mmo Juiz a quo no processo de elementos que lhe permitam apreciar
a matéria submetida à sua douta apreciação;

B. Todas as razões expendidas são no sentido de assistir razão
ao oponente, sendo certo que este, e se fosse herdeiro, poderia nessa
qualidade ser citado para a presente execução;

C. Sucede que o oponente não foi citado pessoalmente mas sim
na qualidade de representante de sua falecida mãe;

D. Se esta era devedora de imposto sucessório, certo é que, quem
responde pela dívida é a sua própria herança e não o oponente;

E. Mais, e no caso da citação foram omitidas as formalidades cons-
tantes dos artos 272o e segs. do CPT, desconhecendo o oponente
a que se deve o presente processo executivo, excepto que resulta
de liquidação de imposto sucessório;

F. A própria repartição de Finanças de Lagoa declara, na sua in-
formação ao processo, que não dispõe de quaisquer outros elementos
da execução”.

Termina pedindo que seja a sentença revogada e ordenado que
seja citado o cabeça de casal da herança aberta por óbito de sua
mãe para os termos da execução, ou mesmo de seu filho, e ora re-
corrente, na qualidade de herdeiro e não de representante legal da
falecida.

A Fazenda Pública contra-alegou, pugnando pela manutenção do
decidido. O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que
o recurso merece provimento pois que a falta de citação da executada
pode ser alegada na própria execução, sendo certo que essa nulidade
é insanável e de conhecimento oficioso até ao trânsito da decisão
final. Por isso, o Mmo Juiz, em vez de indeferir a oposição deveria
ter convolado o requerimento de oposição como requerimento de
arguição da nulidade de citação na própria execução.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - 1 - A decisão recorrida deu como provados os seguintes factos:
“A) Pela Rep. de Finanças de Faro corre termos a execução fiscal

no 1058-92/102004.8;
B) Em tal processo é executada Ahlke Crawford;
C) A quantia exequenda ascende a 4.487.641$00 e reporta-se a

dívida de imposto sobre sucessões e doações do ano de 1992;
D) Em 94/01/21 foi expedida à Rep. de Finanças de Lagoa a car-

ta-precatória no 6/94 (doc. de fls. 8, que, aqui, se dá por reproduzida
para todos os efeitos legais);

E) A carta precatória referida em D) que antecede, surge na se-
quência de certidão de diligência atestando a impossibilidade, por
decesso, de citação da executada, e a existência de dois filhos que
deixara a representá-la um deles o oponente (cfr. doc. de fls. 9 que,
aqui, se dá por reproduzido);

F) Em 94/02/28, foi, o oponente, notificado na qualidade de re-
presentante da executada (doc. de fls. 13 que, aqui, se dá por re-
produzido para todos os efeitos legais)“.
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2 - Flui do exposto que a questão a decidir é a de saber se a arguição
da nulidade da citação do oponente como representante da executada
é fundamento de oposição e, na hipótese de o não ser, se o reque-
rimento de oposição à execução pode ser convolado para requerimento
de arguição de nulidade na própria execução. Vejamos.

III -1. Dispõe o no 1 do arto 286o do CPT e a sua alínea b), o
seguinte:

“1 - A oposição só poderá ter algum dos seguintes fundamentos;
B) Ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor

que figura no título ou seu sucessor ou, sendo o que nele figura,
não ter sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda,
o possuidor dos bens que a originaram, ou por não figurar no título
e não ser responsável pelo pagamento da dívida”.

Desde logo se constara que o preceito abrange três grupos de si-
tuações e que aquele que aqui nos interessa é o primeiro: não ser
o oponente a pessoa que figura no título como devedor ou seu sucessor.

Ora, provado como está que o oponente não é a pessoa que figura
no título como devedor e que essa pessoa, a mãe do oponente, falecera,
é óbvio que a citação do oponente só poderia ter lugar como sucessor
da executada. Na verdade, tendo a executada falecido, está posta
de lado a possibilidade de o oponente ser citado como representante
voluntário da executada, ao abrigo do disposto no arto 6o do CPT.

Vale isto por dizer que o oponente só poderia ser citado como
herdeiro da executada e não como seu “representante”.

Ora, falecendo o executado no decurso do processo, há lugar ao
incidente da habilitação de herdeiros. E, de duas uma: ou já há partilha,
hipótese em que deverão ser citados os herdeiros para pagarem a
sua quota-parte na herança; ou ainda não há partilha, e nesse caso
citar-se-á ou o cabeça de casal ou qualquer dos herdeiros para pagar
toda a dívida, sob cominação de penhora e quaisquer bens da herança,
fazendo-se a citação de herdeiros incertos por éditos. Para o efeito,
o funcionário encarregado da citação passará certidão donde conste
que o executado faleceu, se houve partilha, se há herdeiros e as suas
quotas hereditárias, ou, se não houve partilha, os herdeiros caso sejam
conhecidos e se está pendente inventário. É o que expressa e cla-
ramente resulta do disposto no arto 241o do CPT, preceito que, aliás,
o M.mo Juiz cita.

Nada disto foi observado no presente processo.
Por outras palavras: não sofre qualquer contestação que o recor-

rente não foi citado para a execução ao abrigo do preceituado no
arto 241o do CPT, única hipótese em que ele poderia ter sido citado
como sucessor da executada.

Donde decorre que o oponente foi citado como “representante
voluntário” da executada, o que nunca poderia ter tido lugar pois
que a executada havia falecido.

Daqui resulta com toda a segurança que não estavam preenchidos
os pressupostos para a citação do oponente, pelo que se verifica o
fundamento de oposição à execução, como alega o recorrente.

Nem se diga que o oponente o que invoca é a falta da citação
da executada e que essa falta de citação só poderia ser suscitada
na própria execução e não na oposição. A ser assim, razão teria o
Ex.mo Magistrado do Mo Po, pois que nada impedia que o senhor
Juiz a quo fizesse a convolação do requerimento de oposição para
requerimento de arguição de nulidade da citação na própria execução.
Contudo, nem isso sequer é exacto pois que o oponente, embora
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tenha requerido que se considerasse não verificada a citação da exe-
cutada através da sua intervenção como seu representante, alega que
nem é a pessoa que figura no título como devedor, que não é res-
ponsável originário nem subsidiário e que é parte ilegítima, reque-
rendo que seja citado o cabeça de casal, seu pai.

Verifica-se, pois, o fundamento de oposição previsto na primeira
parte da alínea b) do no 1 do arto 286o do CPT, pelo que a decisão
recorrida não pode manter-se.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a decisão recorrida, e julgando-se procedente a oposição.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — José de Jesus Costa (relator) — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art.
32 no1 al. b) do ETAF.

Recurso n.o 18.566, em que é Recorrente: Alcafer - Casa de Ferragens
de Alcanede, Lda; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo

Conso Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Alcafer - Casa
de Ferragens de Alcanede, Lda, do despacho do T.T. de 1a Instância
de Santarém, proferido em 01-10-93, que indeferiu liminarmente a
oposição que havia deduzido à execução fiscal contra a mesma ins-
taurada, por dívidas ao CRSS.

Baseou-se a decisão em que os fundamentos invocados - nulidade
da citação e inexistência da dívida - não ”quadram no art. 286 do CPT”,
uma vez que a primeira ”deveria ser reclamada junto do Chefe da
Repartição Titular do processo e, caso não fosse provido o reque-
rimento, ser impugnado o decidido pelos meios do art. 355 do C.P.Tri-
butário”; e, quanto à segunda, como ”legalidade concreta da liqui-
dação, deveria a opoente reagir pelo processo de impugnação, previsto
no artigo 154 e 118 e segs. do mesmo código, quando foi notificada
para pagamento voluntário”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1o- O Mmo Juiz ”a quo” entendeu que os fundamentos invocados,

na oposição à execução, não se integravam no art. 286o do CPT;
todavia,
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2o- A recorrente invocou a irregularidade da citação, feita pela
recorrida na pessoa de um seu empregado, sem antes haver esgotado
os meios do art. 68o do CPT; e,

3o- A notificação que foi feita à recorrente, sem antes ter havido
citação, dizia que esta tinha o prazo de 20 (vinte) dias para pagar,
deduzir oposição, requerer o pagamento em prestações ou a dação
em pagamento no2 do art. 64 do CPT.

4o- A recorrente não havia tido conhecimento anterior dos factos
que lhe eram imputados, e,

5o- Só através da oposição à execução podia e pode reagir ao acto
tributário, o qual assentou em falsos pressupostos, e,

6o- Actuou de acordo com os termos constantes da notificação,
invocando a ”ilegalidade da pessoa citada - b) do no1 do art. 286
do CPT.

7o- O que seria suficiente para que o Tribunal ”a quo” tivesse
dado sem efeito a citação e anulado todo o processado desde então.
Acresce que,

8o- Foram os próprios serviços de fiscalização que elaboraram os
mapas de pessoal, sobre os quais a entidade recorrida emitiu a certidão
que constitui o título executivo que deu origem à presente execução;

9o- A recorrente não foi ouvida pelos serviços de fiscalização pelo
que,

10o- Não poderia ter reagido por impugnação, tanto mais que,
11o- O próprio ”título executivo” nem sequer foi enviado à re-

corrente com a notificação que lhe foi feita.
12o- ”Título executivo” que a recorrente considera falso, por ine-

xistente ser a dívida exequenda”.
E deu como violados os arts. 63o, 68o, 286o no1 al. a) e 291 no1

b), todos do CPT.
E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-

cisão, pelas razões do despacho recorrido, além de que ”o facto ale-
gado, de não ter havido anterior notificação da liquidação, não altera
a questão, já que sempre poderia ser interposta impugnação, a partir
do momento em que a recorrente teve, no processo de execução,
conhecimento da liquidação”.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso, uma vez que, não estando embora a nulidade
da citação prevista, como fundamento de oposição, naquele art. 286o,
cometeu-se um erro na forma de processo, ”que obrigará a mandar
seguir a forma de processo adequada, em conformidade com o pre-
ceituado no no3 do artigo 474 do Código do Processo Civil, aplicável
por força do artigo 2o, alínea f) do Código de Processo Tributário,
já que a petição pode ser utilizada para esta forma”; e, quanto à
inexistência da dívida, ela é possível nestes autos de oposição, nos
termos da al. g) do no1 do cit. art. 286o já que ”a lei não prevê
a possibilidade de discussão da legalidade da liquidação da dívida
exequenda fora do processo de execução fiscal, não havendo lugar,
designadamente, a notificação para pagamento voluntário a que se
alude na douta sentença recorrida - Decretos-Leis nos 511/76, de 3
de julho (artigos 9o e vo) 103/80, de 9 de Maio, e 433/79, de 31
de Outubro.

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.
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Na verdade, nas alegações e conclusões do recurso, a recorrente
sustenta que ”não havia tido conhecimento anterior dos factos que
lhe eram imputados”, que o acto tributário ”assentou em falsos pres-
supostos”, que ”foram os próprios serviços de fiscalização que ela-
boraram os mapas de pessoal, sobre os quais a entidade recorrida
emitiu a certidão que constitui o título executivo que deu origem
à presente execução” e, finalmente, que ”não foi ouvida pelos serviços
de fiscalização 2 - cfr. conclusões nos 4-5-8 e 9.

Do que pretende tirar consequências jurídicas relevantes: a nulidade
da citação e a inexistência da dívida exequenda, alegadamente in-
vocadas em oposição à dita execução fiscal.

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. 32 no1 al. b)
do ETAF -, constituindo, assim, excepção, à competência generalizada
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. 32”.

Assim, tais fundamentais 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 pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 31 de Maio 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.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Recurso n.o 18.702-A, em que são recorrente: António Soares Lopes;
recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Domingos
Brandão de Pinho.

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

António Soares Lopes, com os demais sinais dos autos, veio juntar
escritura de habilitação de herdeiros, lavrada em 09 Fev. 95, com-
provativa de ser o único e universal herdeiro de sua mãe Maria Soares
de Barros que também usou Maria Soares Barros Lopes, cujo óbito
ocorreu em 15 Nov. 94, requerendo que se considere habilitado, ocu-
pando no recurso a posição processual que competia àquela sua mãe
”seguindo o processo os seus termos ulteriores”.

Tal recurso, interposto para este Tribunal - constante dos autos
de que é apenso o presente processo - tem por objecto a sentença
do T. T. de 1a Instância do Porto, proferida em 4 Jul. 94, que julgou
improcedente a impugnação judicial por aquela deduzida contra a
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liquidação de imposto sucessório feita no processo no 45 da Repartição
de Finanças do 7o Bairro Fiscal do Porto.

Ouvida a Fazenda Pública e dada vista ao Mo. Po., os respectivos
representantes nada vieram opor.

Assim, e atentas a referida certidão de óbito e escritura de ha-
bilitação, acorda-se em julgar o dito António Soares Lopes, na pedida
qualidade, como habilitado para prosseguir o presente recurso
jurisdicional.

Custas do incidente pelo requerente, com taxa de justiça de
10.000$00.

Lisboa, 31 de Maio 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.

Acórdão de 31 de Maio 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 — Portanto, 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, no 4, 32o, no 1, b), e 41o,
no 1, a), do ETAF, e arto 167o do CPT.)

Recurso n.o 18 734. Recorrente: Alcino Valdemar Rodrigues de Castro
Brandão; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr.
Santos Serra.

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

Alcino Valdemar Rodrigues de Castro Brandão, devidamente iden-
tificado nos autos, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Aveiro, de 4 de Novembro de 1993,
que julgou improcedente a impugnação judicial que o ora recorrente
deduzira contra a liquidação do imposto profissional e respectivos
juros compensatórios que, no valor total de 516.599$00 e com re-
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ferência ao ano de 1988, lhe fora efectuada pela Repartição de Fi-
nanças do concelho de Espinho.

Na sua alegação, o recorrente formula 52a conclusões, que se dão
aqui como reproduzidas, sem a desejada transcrição integral das mes-
mas, atenta a sua exagerada extensão, terminando a solicitar:

- “. . . que o presente recurso seja julgado procedente e provado,
com todas as consequências legais, nomeadamente, que a douta sen-
tença em recurso seja revogada, face às demonstrações feitas, no sen-
tido de ser julgada procedente a impugnação deduzida, por se ve-
rificarem as inconstitucionalidades, vícios e ilegalidades de que en-
ferma a liquidação de imposto profissional em causa, aqui alegadas,
liquidação essa que deve ser anulada e restituída, se paga, com os
acréscimos legais, como se concluiu na petição inicial . . .”.

Contra-alegou a Fazenda Pública para concluir, em suma, que “a
liquidação não sofre de qualquer ilegalidade e ou inconstituciona-
lidade, pelo que a douta sentença recorrida decidiu bem e deve ser
confirmada, rejeitando-se o presente recurso”.

O Excelentíssimo Procurador-Geral da República-Adjunto, repre-
sentante do Ministério Público nesta Secção, foi de parecer que “o
recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito“,
pelo que, a seu ver, “o Supremo Tribunal Administrativo será hie-
rarquicamente incompetente para o conhecimento do recurso - ar-
tigos 32o, no 1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a), do ETAF, e artigo 167o

do Código de Processo Tributário”.
Ouvidos o recorrente e a recorrida sobre esta suscitada questão,

apenas a Fazenda Pública se pronunciou, para manifestar o enten-
dimento de que “a situação fáctica . . . está suficientemente carac-
terizada de modo a sustentar-se que o recurso . . . tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito.

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção 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 de 1a instância, 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 31o” [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 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 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 bem salienta 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 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 fáctica ou os factos não provados alegados
são irrelevantes para a decisão do recurso, à face de direito que en-
tende adequada”.

Em suma, a questão da competência hieárquica - 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.

Feitas estas reflexões, 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 solução
jurídica.

Concretizando.
O recorrente afirma:
- “no exercício em causa, apenas recebeu vencimentos de uma en-

tidade patronal . . .” (conclusão B);
- ”. . . havendo outros trabalhadores, por exemplo, os da indústria

hoteleira e restaurantes, que também recebem gratificações, e grandes,
não controladas . . .” (conclusão T);

- “. . . sendo o impugnante empregado . . . de apenas uma entidade
patronal . . .” (conclusão H’);

- “ . . . o alegante . . . não tem qualquer culpa ou responsabilidade
por o imposto ter sido liquidado fora do prazo normal . . .”
(conclusão T’).

Tais afirmações respeitam a pura matéria factual, a cujo domínio
pertence, como é sabido, quer os factos apurados, quer a ilações
a extrair dos mesmos, quer ainda os juízos de valor sobre eles emitidos.

Ora, porque a sentença recorrida não deu como assente aquela
situação fáctica, instalada está a controvérsia no ponto em evidência,
o que significa que o recurso tem por fundamento também matéria
de facto.

1567

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 Tribu-
tário 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 esse efeito, o Tribunal tributário de 2a Instância.

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

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Revista. Poderes de cognição. Acto pre-
paratório. Acto destacável. Terreno. 2a Avaliação. Contri-
buição autárquica. Liquidação. Âmbito do recurso con-
tencioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Cabe nas funções do tribunal de revista interpretar a pe-
tição e a minuta de recurso, sendo por essa interpretação
que o tribunal apura que pedido(s) aí se formula(m)
e com que fundamento(s) ou causa(s) de pedir.

2 — Ressalvadas questões de conhecimento oficioso e nuli-
dades, nos recursos jurisdicionais apenas se pode conhe-
cer de questões que a decisão recorrida haja apreciado.

3 — Se o recurso contencioso foi dirigido apenas contra o
acto preparatório destacável consistente na 2a avaliação
de um terreno, não pode no recurso jurisdicional alar-
gar-se o seu âmbito pedindo-se a anulação do acto de-
finitivo liquidação de contribuição autárquica) por en-
fermar de vícios próprios.

4 — A proceder a tese do recorrente de o valor patrimonial
do terreno ser inferior ao fixado na avaliação, esta teria
de ser anulada, por ilegal, de onde se seguiria necessária
e consequente a invalidade, ao menos parcial, de todas
as liquidações de contribuição autárquica nele baseadas.

5 — Mas esta invalidade não resultaria então de vício próprio
da liquidação mas como consequência da anulação de
um acto anterior (o de avaliação), com a natureza de
preparatório e destacável..

Recurso no 18 752; Recorrente: João Aníbal Herdeiro; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.
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Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. JOÃO ANÍBAL HERDEIRO, advogado, com domicílio em Lis-
boa, impugnou, com vista à sua anulação, a 2a avaliação de um seu
lote de terreno para construção alegando ser excessivo o valor atri-
buído de 3.270.870$00.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal julgou a impug-
nação improcedente por sentença de 25-2-94 (fls. 30 a 32), da qual
vem per saltum o presente recurso, interposto pelo impugnante, que
a rematar a sua minuta oferece as seguintes conclusões:

a) “O recorrente foi notificado da avaliação e do valor patrimonial
atribuído ao lote de terreno e também e em consequência, das atri-
buições atrasadas, a pagar, referentes aos anos de 1989, 1990 e 1991,
respectivamente, de 41 976$00, 54 972$ e 51 234$00 - quando antes
nada pagava”.

b) “Alarmado com estas elevadas contribuições - a subirem acen-
tuada e escalonadamente de ano para ano, reagiu contra elas, pela
forma legal, ou seja, requerendo 2a avaliação.”.

c) “Que a preocupação do recorrente era então só uma, ou seja
o excessivo valor das contribuições, resulta do que alegou a respeito
ao requerer a 2a avaliação”.

d) “E na exacta medida a proporção em que teve vencimento na
2a avaliação, as contribuições antes liquidadas baixaram logo, tendo
antes sido suspensa a sua liquidação”.

e) “Também na petição de impugnação judicial alegou e funda-
mentou sobre o valor excessivo, ilegal e inconstitucional das con-
tribuições a que ficara bruscamente sujeito, naturalmente por efeito
da atribuição de determinado valor patrimonial ao terreno, por uma
e outra ofenderem os preceitos e princípios constitucionais sobre a
igualdade, proporcionalidade e confiança”.

f) “Não é, pois, exacto, como se refere na sentença em recurso,
que o recorrente não tenha posto em causa as contribuições liquidadas.
- Estas eram a sua primeira e principal preocupação expressa e por
isso foram impugnadas”.

g) “As contribuições foram também atacadas na sua causa - o valor
patrimonial -, sabido que, descido este, aquelas baixariam auto-
maticamente”.

h) “Como também não é exacto dizer-se que não houve ilegalidade.
Quer na avaliação, quer na sua consequência directa e imediata para
o recorrente - a incidência dos valores das contribuições a pagar -
foram violados os artos 13, 106, no 2, 107 e 168 da C.R.P.”

i) “Os lotes de terreno para construção não produzem rendimentos.
Pelo arto 37 da Lei no 106/88, a contribuição autárquica, incidindo
sobre o valor patrimonial, só podia abranger os imóveis considerados
prédios pelo Cód. da Cont. Predial, face ao disposto no arto 106o,
no 2 da C.R.”

j) “A Lei no 106/88 não autorizou a inclusão dos terrenos para
construção no âmbito da contribuição autárquica, por não ser possível,
face ao seu arto 37o, saber o sentido e âmbito do valor patrimonial
previsto, sofrendo de inconstitucionalidade orgânica os artos 3, 5 e
10 do C.C.A.”

l) “A douta sentença em recurso violou o disposto nos artos 5
e 89 do C.P.C.I. e 13, 106, no 2, 107 e 168 da C.R.”
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m) Assim, deve ser anulada e substituída por outra que mande
prosseguir os autos”.

A Fazenda Pública concluiu assim a sua contra-ordenação:
a) O recurso não incide sobre a sentença recorrida, já que não

atacou a respectiva decisão relativa à caducidade do direito de
impugnação.

b) Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a impugnação não
atacara a liquidação de contribuição autárquica mas a avaliação.

c) Nesse caso, a impugnação só poderia ter tido como fundamentos
os referidos no arto 155o do CPT - preterição de formalidades legais
ou erro de facto ou de direito na avaliação -, o que não aconteceu.

d) O CCA não é inconstitucional ao incluir no respectivo campo
de incidência terrenos para construção.

e) O recurso deve ser considerado improcedente.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer no sentido da incompetência

deste STA para o recurso por entender que este não versa exclu-
sivamente sobre matéria de direito. Suscitada assim tal questão prévia,
à sua precedência se opuseram a Fa Pa e o recorrente, que a ela
responderam não versar o recurso matéria de facto mas só de direito.

2. Factos que a instância julgou provados:
“1. Foi avaliado o lote de terreno para construção designado por

lote 10-45-58, sito na Aroeira, inscrito na matriz sob o arto 6999,
tendo sido atribuído o valor de Esc. 3.816.015$00.

2. Não se conformando com o resultado da avaliação requereu
o impugnante a 2a avaliação, tendo nesta sido atribuído o valor de
Esc. 3.270.870$00, pelo valor unitário de Esc. 3.000$00 por m2, tendo
o louvado do impugnante votado vencido, por não concordar com
o valor atribuído.

3. Do resultado desta avaliação (a 2a) foi o impugnante notificado
em 18.11.1992.

4. A petição da presente impugnação deu entrada na R. de Finanças
de 17.2.1993.

3. Comecemos pela questão prévia da incompetência hierárquica
deste STA para o recurso, suscitada pelo Mo Po, que assim fundamenta
a sua arguição:

“O recorrente sustenta que, tendo ficado alarmado com as elevadas
contribuições para cujo pagamento foi notificado, reagiu contra elas,
requerendo segunda avaliação, tendo como única preocupação o ex-
cessivo valor daquelas”.

Ora na sentença recorrida “não se dá como provado que tenha
sido aquela a única preocupação do recorrente e a determinação de
quais as preocupações do mesmo não envolve a interpretação de qual-
quer norma, pelo que constitui actividade no domínio do apuramento
da matéria de facto”.

Mas não tem o Mo Po razão nesta sua arguição.
Interpretar a petição de recurso cabe nas funções do tribunal de

revista. Ora é através dessa interpretação que o tribunal averigua
que pedido(s) nela se formula(m) e com que fundamento(s) ou cau-
sa(s) de pedir.

E é esse(s) pedido(s) e essa(s) causa(s) de pedir que revelam quais
as “preocupações” (usando no contexto no sentido de objectivo e
meios de o alcançar) do recorrente.

Improcede, pois, tal questão prévia.
4. Após a especificação factual a sentença ponderou:
“Nos termos do disposto no arto 7o do Decr.-Lei no 154/91, de

23 de Abril, enquanto os respectivos códigos ou leis tributárias não
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forem adoptados às disposições de cobrança do novo Código [de Pr.
Tributário], 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, para o caso da impugnação do resultado da 2a avaliação
continua a aplicar-se a norma do arto 97o do Cód. do Imposto Mu-
nicipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Dotações (CIMSISD)
que permite a impugnação do valor fixado em avaliação, com o fun-
damento em preterição de formalidades legais ou de qualquer outra
ilegalidade cometida. O prazo é o de oito dias contado da data em
que a avaliação tiver sido notificada - arto 97o citado, § único, último
trecho - ou seja no caso a contar de 18.11.1992 [. . . ], em concordância
com o disposto no arto 89o § único do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos, ressalvado pela aludida norma do arto 7o do
Decreto-Lei no 154/91 [. . . ]. Em 17.2.1993, data da entrada da petição
na R. de Finanças, há muito decorrera tal prazo e com ele o direito
de deduzir impugnação ao resultado da avaliação efectuada. Trata-se
de um prazo de caducidade, de conhecimento oficioso por versar
sobre matéria excluída da disponibilidade da parte da Fazenda Pública
e que extingue o direito pretendido exercer, nos termos do disposto
nos artos 287o, 288o, 487o, 493o e 496o do Código de Processo Civil
e 333o do Código Civil.”

Ora o recorrente não manifestou a mínima discordância quanto
a esta pronúncia.

5. Acrescentou a sentença que a petição, embora aludindo no seu
arto 3o às contribuições liquidadas, não lhes imputara directamente
qualquer vício tendente às respectivas anulações e nenhuma referência
lhes fizera no pedido final, que foi o de se “decidir a nulidade . . .
do valor patrimonial o impugnante quis deduzir impugnação apenas
e só à fixação desse valor patrimonial, que não também às liquidações
consequentes de contribuição autárquica”.

É contra esta pronúncia que se insurge o recorrente alegando, em
suma, que na petição arguiu de excessivo, ilegal e inconstitucional
o valor das contribuições a que ficara sujeito, “naturalmente por efeito
da atribuição de determinado valor patrimonial ao terreno, por umas
e outra ofenderem os preceitos e princípios constitucionais sobre a
igualdade, proporcionalidade e confiança”, acrescentando que “os lo-
tes de terreno para construção não produzem rendimentos”, que “pelo
arto 37 da Lei no 106/88, a contribuição autárquica, incidindo sobre
o valor patrimonial, só podia abranger os imóveis considerados prédios
pelo Cód. da Cont. Predial, face ao disposto no arto 106, no 2, da
C.R.” e que a Lei no 106/88 não autorizou a inclusão dos terrenos
para construção no âmbito da contribuição autárquica, por não ser
possível, face ao seu arto 37o, saber o sentido e âmbito do valor pa-
trimonial previsto, sofrendo de inconstitucionalidade orgânica os
artos 3, 5 e 10 do C.C.A.”

6. Mas esta argumentação do recorrente improcede de todo.
Na verdade, o recurso contencioso foi dirigido apenas contra o

acto preparatório destacável consistente na 2a avaliação do terreno:
tanto a causa de pedir como o pedido que o ora recorrente formulou
na petição de impugnação não incidiram senão sobre esse acto, cuja
anulação aí pediu com fundamento em ser excessivo o valor de
3.270.870$00 atribuído a tal terreno, que, segundo ele, não vale mais
do que 1.000 contos.

Por isso é em vão que o recorrente vem agora tentar alargar o
âmbito do recurso contencioso imputando vícios próprios à liquidação
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de contribuição autárquica. Na verdade, constitui jurisprudência rei-
terada dos nossos tribunais superiores que (ressalvadas as hipóteses,
que aqui se não verificam, de questões de conhecimento oficioso e
de omissão de pronúncia) nos recursos jurisdicionais apenas se pode
conhecer de questões que a decisão recorrida haja apreciado.

É certo que, a proceder a tese do recorrente de o valor patrimonial
do terreno ser na realidade inferior àquele que foi fixado na avaliação,
tal acto seria ilegal e essa ilegalidade implicaria a sua anulação, de
onde se seguiria necessária e consequentemente a invalidade, ao me-
nos parcial, de todas as liquidações de contribuição autárquica nele
baseadas.

Mas esta invalidade não resultaria então de vício próprio da li-
quidação mas como consequência da anulação de um acto anterior
(o de avaliação), com a natureza de preparatório e destacável.

E se é certo que o recorrente impugnou tal acto de avaliação,
certo é também que a instância rejeitou esse recurso contencioso
por o considerar extemporâneo em virtude de não haver sido in-
terposto no prazo de oito dias a contar da data da sua notificação
como manda o § único do arto 97o do CIMSISD. E o recorrente
conformou-se com tal decisão, nada tendo contra ela aduzido nas
suas alegações.

Por isso o presente recurso não pode deixar de improceder.
7. Em face do exposto nega-se provimento ao recurso e condena-se

o recorrente nas custas, com procuradoria de cinquenta por cento.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio 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 do Tribunal
Tributário de 1a Instância que não se restrinja a matéria
de direito;

II — Tal competência cabe, nos termos do artigo 41o, 1, a),
do E.T.A.F. e 167o do C.P.T. ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso no 18.767, em que são recorrente Mário de Sousa Carvalho
e recorrido Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Luís Filipe Mendes Pimentel.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Mário de Sousa Carvalho, casado, fiscal de banca nos casinos, re-
sidente na Rua B, 1070 — 2o Esqo., em Espinho, deduziu impugnação
contra a liquidação de imposto profissional no montante de
516.747$00, efectuada pela Repartição de Finanças de Espinho.

O Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro
julgou tal procedimento improcedente.

Inconformado, vem o impugnante até nós, rematando a atinente
alegação de recurso com repetitivas, redundantes e sobremaneira ex-
tensas conclusões (52 alíneas, nove páginas dactilografadas!), em que,
fundamentalmente, sustenta a inconstitucionalidade do arto 1o do D.L.
no 98/88, de 22/3, na parte em que, com base na autorização dada
pelo arto 28o, 1, e), da Lei no 2/88, de 26/1, deu nova redacção ao
arto 1o, d), 2o, e), do Código do Imposto Profissional, base legal do
acto impugnado.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que a liquidação em
causa ”não sofre de qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade,
pelo que a douta sentença recorrida decidiu bem e deve ser
confirmada”.

O Exmo. Procurador-Geral Adjunto entende que nas conclusões
B), T), H)́, I)́ e T)́ o Recorrente afirma situações da realidade que
não foram consideradas pelo Mmo. Juiz ”a quo” na sentença recorrida
e das quais o Recorrente pretende sejam extraídas consequências
jurídicas. E assim, o recurso não versa apenas matéria de direito,
circunstância que, nos termos dos artos. 21o, 4, 32o, 1, a), do E.T.A.F.,
obsta a que este Supremo Tribunal dele possa conhecer, devendo
declarar-se incompetente em razão da hierarquia.

Levado este douto parecer ao conhecimento das partes, apenas
a Fazenda Pública se pronunciou sobre ele, contrariando-o.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, mister é debruçarmo-nos sobre a questão prévia

suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás, de conhecimento ofi-
cioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a sua procedência
prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão (artigo 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:
a) — No dia 12.08.89, foi levantado ao impugnante um auto de

notícia pelo facto de, sendo trabalhador de ”Solverde — Sociedade
de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A.”, não ter apresen-
tado a declaração mod. 5 referido no arto 6o do C.I.P., referente
ao ano de 1988, tendo embora auferido rendimentos da ”Comissão
de Distribuição de Gratificações” na importância de 3.765.521$00,
sem ter efectuado qualquer desconto para o imposto profissional;

b) — Com base nos elementos de tal auto, foi liquidado ao im-
pugnante imposto profissional referente a metade da importância re-
cebida, de acordo com a alínea e) do artigo 1o, por força do disposto
na alínea h) do arto. 2o do C.I.P.;

c) — A liquidação produziu, assim, imposto no valor de 472.051$00
e juros compensatórios de 44.696$00;

d) — No dia 10.10.89, o impugnante fez apresentar a petição de
impugnação judicial;

e) — À data de entrada desta petição a sobredita liquidação não
havia ainda sido paga, nem debitada ao Tesoureiro da Fazenda
Pública;
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f) — Por acção do impugnante e de outros, e dando acolhimento
às suas razões, o Senhor Provedor de Justiça levou ao Tribunal Cons-
titucional a questão da constitucionalidade da norma que deu nova
redacção ao arto 1o, d), 2o, c) do C.I.P.;

g) — Assim, essa norma está (em 04.11.93) a ser objecto de apre-
ciação da sua constitucionalidade pelo processo de fiscalização abs-
tracta no 70/89 do Tribunal Constitucional.

Deste quadro factual não constam, patentemente, factos vertidos
nas alíneas B (o impugnante apenas recebeu vencimentos de uma
entidade patronal), T (apenas os trabalhadores de banca dos casinos
têm as gratificações controladas, havendo outros trabalhadores, por
exemplo os da indústria hoteleira e restaurantes, que também recebem
gratificações, e grandes, não controladas), H (o impugnante é em-
pregado por conta de outrem e de apenas uma entidade patronal)
e I (esta entidade procedeu à dedução e entrega do imposto devido
em relação aos rendimentos de trabalho pagos).

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.

Destarte, 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 41o, 1, a), daquele
Estatuto e 167o do C.P.T.).

Pelo exposto, julgando procedente a aludida questão prévia, acor-
dam em declarar esta formação incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer deste recurso ”per saltum” e para o efeito competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 15.000$00 e pro-
curadoria de 40 %.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Decisão da reclamação ordinária.
CPCI.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não obstante o teor literal do art.84 do CPCI, na redacção
do dec.lei 217/76, de 25-3, o objecto da impugnação ju-
dicial é o acto de liquidação reclamado, que não a decisão
da reclamação, podendo ali invocar-se quaisquer ilega-
lidades do acto tributário, que não sómente as expressas
na reclamação.

2 — Deduzida tempestivamente a reclamação e ultrapassado
embora o prazo referido no art.94 do mesmo diploma,
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o contribuinte pode tempestivamente deduzir impugnação
judicial, mesmo antes da decisão da reclamação.

3 — Até pelo princípio de que os prazos, não podendo ser
excedidos, podem, em regra, ser antecipados, praticado
que se mostre já o acto impugnado.

Recurso no 18.789 de que é recorrente ROHDE — Sociedade In-
dustrial de Calçado Luso-Alemã, Lda. e recorrida a Fazenda Pública
e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dro. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Rhoda — So-
ciedade Industrial de Calçado Luso-Alemã, Lda., do acórdão do TT
de 2a Instância, proferido em 21-3-92, que negou provimento ao re-
curso que a mesma interpusera da sentença de fls.51 e V, que se
absteve de conhecer do mérito da causa e absolveu o Estado da ins-
tância, por extemporaneidade da impugnação judicial, por aquela de-
duzida contra a ”liquidação adicional da contribuição industrial, grupo
A, dos exercícios de 1982 e 1983, nos montantes de Esc. 14.491.567$00
e Esc.11.358.607$00, respectivamente, e do imposto extraordinário
sobre lucros correspondentes, de Esc.1.564.657$00 e Esc.1.234.726$00
provenientes, também respectivamente, de acréscimos efectuados em
lucros tributáveis, de Esc.15.199.333$00 e 24.270.529$00.

Fundamentou-se aquele aresto em que, em síntese, sendo especial
o prazo de interposição da impugnação judicial estabelecido no art.84
do C.P.C.I., constitui seu pressuposto necessário a verificação do even-
to em função do qual é concedido — a resolução definitiva da re-
clamação ordinária — pelo que é extemporânea a impugnação de-
duzida fora do prazo legal estabelecido no art.89 do mesmo diploma
e antes da decisão da predita reclamação.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”... nem a reclamação ordinária, nem a impugnação judicial foram

entregues fora do tempo, mas antes e bem pelo contrário, apresentadas
antecipadamente;

Se, no presente caso concreto atendermos,
a) À literalidade do artigo 84 CPCI e, consequentemente, ao modo

imperfeito como ficou expresso o pensamento do legislador;
b) Às diversas referências jurisprudenciais e doutrinais existentes,

em indiscutível apoio às pretensões da ora recorrente;
c) Às especiais circunstâncias que estão subjacentes aos presentes

autos e que se estendem desde 7 de Abril de 1987 (data em que
a ora recorrente decidiu, ”a incentivo do legislador”, conforme bem
atesta o tribunal a quo, recorrer à prévia via graciosa prevista no
art.82 CPCI); e ainda

d) À incansável procura de uma solução de justiça que, desde sem-
pre, tem vindo a impelir a ora Recorrente, bem patente, aliás, no
facto de, entretanto, ter obtido uma decisão favorável da Adminis-
tração Fiscal, que anulou uma parte substancial dos impostos em
discussão nos presentes autos e, consequentemente, reduziu o valor
total do processo para Esc.15.008.520$00;

Parece ser justo que a ora recorrente pretenda, ao menos, obter
uma decisão sobre o mérito, mais isenta e imparcial, de um órgão
do poder judicial, independente nos seus julgados, tanto mais sa-
bendo-se como os Agentes da Administração Fiscal, por muita com-
petência e seriedade que imprimem às suas decisões, não podem deixar

1575

de respeitar as ordens e instruções da respectiva hierarquia, a não
ser que razões superiores o recomendem...”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão recorrida, concluindo:

”A impugnação de 10-10-87, apresentada a fls.2 a 6, da liquidação
da contribuição industrial e correspondente imposto extraordinário
sobre lucros, é intempestiva porque, atendendo a que a abertura do
cofre ocorreu em 01-04-87, já havia caducado o respectivo direito;

A impugnação em causa não incidiu sobre o acto que resolveu
a reclamação ordinária, apresentada em 07-04-87, pelo mesmo im-
pugnante, mas sobre o acto de liquidação pelo que não é invocável
o disposto no art.84 do CPCI”.

O Exmoo. Magistrado do MP. emitiu o seguinte parecer:
”O recurso não merece provimento pois, no acórdão recorrido,

fez-se correcta interpretação e aplicação da lei.
Mesmo que, em tese, se considerasse que a dedução de uma im-

pugnação não é extemporânea por ser apresentada antes do inicio
do prazo referido no art.84 do CPCI (cfr. por identidade de razões
o Ac. do Pleno, de 8-6-94, rec.13.564, sobre a apresentação de ale-
gações antes da admissão do recurso a que respeitam), no caso dos
autos, esse prazo não podia ser aproveitado, pela recorrente, por
a impugnação e a reclamação terem fundamentos diversos e, assim,
a decisão do Director Distrital de Finanças ser irrelevante para tal
efeito, uma vez que, legalmente, devia ter suspendido a reclamação
e decidi-la definitivamente apenas depois do trânsito em julgado da
sentença proferida na impugnação (cfr.A.J.Sousa Paixão in CPCI Ano-
tado, 2a edição, fls.268)”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”A) — Na sequência de exame à escrita da recorrente, foi-lhe efec-

tuado, pela Repartição de Finanças do concelho de Santa Maria da
Feira (1a), liquidação adicional da contribuição Industrial, grupo A,
dos exercícios de 1982 e 1983, nos montantes de Esc.14.491.567$00
e Esc.11.358.607$00, respectivamente, e do imposto extraordinário
sobre lucros correspondente, de Esc.1.564.657$00 e Esc.1.234.726$00.

B) — A abertura do cofre, para pagamento dos impostos referidos
na alínea anterior, ocorreu em 87-04-01.

C) — Em 87-04-07, a recorrente apresentou, na Repartição de Fi-
nanças do concelho de Santa Maria da Feira (1a), requerimento em
que, « com fundamento no errado apuramento da sua situação tri-
butária e ao abrigo do disposto nos arts.4o, e 82 do Código de Processo
das Contribuições e Impostos”, deduziu reclamação ordinária contra
a liquidação adicional da contribuição industrial e do imposto ex-
traordinário sobre lucros, a que alude a alínea A).

D) — A reclamação, a que alude a alínea anterior, foi indeferida
por despacho do Chefe da Repartição de 87-11-18, confirmado por
despacho do respectivo Director Distrital de Finanças, de 88-01-06.

E) — A recorrente foi notificada dos despachos referidos na alínea,
anterior por carta registada de 88-01-08.

F) — A recorrente deduziu impugnação judicial contra a liquidação
adicional referida na alínea A), por petição apresentada na respectiva
de finanças em 87-10-08”.

Vejamos, pois:
A questão dos autos, como aliás o expressa a decisão recorrida,

é a de saber se, interposta reclamação ordinária tempestiva da li-
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quidação, era possível impugnar judicialmente a mesma, ultrapassado
que fosse o prazo referido no art.89 do CPCI e antes de decidida
a reclamação.

Ora, nos termos do art.84 do mesmo diploma, na redacção do
dec.lei 217/76, de 25-3, da resolução definitiva da reclamação ordinária
cabia impugnação judicial, nos termos e pelos fundamentos do código,
«no prazo de oito dias a contar da sua notificação.»

E, segundo a redacção anterior do mesmo preceito, a instauração
do processo de impugnação judicial na pendência da reclamação, im-
plicava que este se considerasse findo.

Na verdade, o dies a quo do respectivo prazo era o mesmo, tanto
para a reclamação graciosa como para a impugnação judicial cfr. art.82
e 89, respectivamente: o dia seguinte ao da abertura do cofre ou,
sendo a cobrança eventual, o dia seguinte àquele em que esta se
efectuasse.

Assim, se o contribuinte reclamasse e depois impugnasse, o processo
de reclamação considerava-se findo, sendo apensado àquele — art.93.

E, não obstante a letra da lei, o objecto da impugnação judicial
não era a decisão da reclamação mas o acto tributário reclamado.

Como escrevem Alfredo de Sousa e J.Paixão, CPCI, Anotado,
pág.268, nota 7:

”Se o objecto da impugnação judicial fosse ”a resolução definitiva
da reclamação” — p.ex., por vicio de forma ou por incompetência —
a sua anulação não implicava a anulação do acto tributário, pois que
não fora este o objecto de apreciação jurisdicional, mas tão só a
decisão final do processo de reclamação, o que é diverso.

De resto, a natureza administrativa do processo gracioso (art.46)
obsta à apreciação contenciosa da respectiva decisão”.

O que é confirmado pelo disposto no art.80 § único do CPCI.
Na verdade, o director de Finanças, se não confirmasse a decisão

da reclamação, efectuada pelo Chefe da Repartição de Finanças, podia
”ordenar a modificação ou revogação do decidido”, mercê dos seus
poderes de direcção e superintendência, como superior hierárquico.

Mas não tinha o poder de substituição, pelo que a competência
do subalterno era uma competência própria reservada.

E, em tais casos, pois, o acto contenciosamente recorrível era a
própria liquidação.

Cfr. Freitas do Amaral, Conceito e Natureza do Recurso Hierar-
quico, pág.242.

Temos, pois, que o objecto da impugnação judicial, consequente
à decisão da reclamação, é o próprio acto tributário, a liquidação.

Por outro lado, como se assinala no aresto recorrido, com a nova
redacção do art.84, ”o legislador pretendeu conceder aos particulares
a obtenção do remédio na via administrativa, ”por mais célere, simples
e menos desprestigiante da Administração” e ”para não desmotivar
o recurso a tal meio gracioso”.

Não se vê, todavia, que tal decisão da reclamação se possa considerar
como procedimento ou pressuposto necessário à impugnação.

Compreende-se o referido incentivo mas já se não justifica que,
utilizado pelo contribuinte, este fique à inteira mercê da administração
fiscal que, demorando indefinidamente a decisão da reclamação, im-
pedisse assim a impugnação judicial e, em consequência, a resolução
do litígio.

A alternativa, num critério de proporcionalidade dos interesses em
jogo, só pode pertencer ao contribuinte: este pode aguardar a decisão
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da reclamação e então impugnar mas também o pode fazer in medio
tempore.

A solução contrária concretizaria um autêntico regime de ”recla-
mação prévia necessária”, como condição da interposição da impug-
nação contenciosa, nos casos de reclamação.

Cfr. Freitas do Amaral, Contencioso Administrativo, Braga, pág.16.
Ora esta, no contencioso tributário, só foi consagrada pelo CPT

— art.130 — mau grado, resultante, em contencioso administrativo,
do dec-lei 256-A/77, já ter sido abandonada pela LPTA, dados os
inconvenientes que tinha produzido: o resultado foi que a Adminis-
tração nem decidia a reclamação nem ordenava a remessa do processo
contencioso a tribunal, ”atrasando assim gravemente, e por vezes mes-
mo impedindo, a realização da justiça. O que procurava ser uma
medida de reforço das garantias dos particulares converteu-se, em
poucos anos, uma diminuição de garantias” — Cfr. Freitas do Amaral,
eadem.

De qualquer modo, um tal sistema só pode aceitar-se ficcionando-se
um indeferimento tácito — cfr. dito art.130 no4 —, possibilitando-se
então o imediato envio do processo a tribunal.

Pode, aliás, aplicar-se, nos autos, o principio, já consagrado ju-
risdicionalmente, de que os prazos, não podendo ser excedidos, podem,
em regra, ser antecipados.

Ponto é que o meio processual utilizado não careça de objecto,
isto é, esteja praticado o acto tributário, a liquidação.

É o que correntemente se tem admitido nos casos de cobrança
eventual, seguida da virtual, permitindo-se a impugnação judicial antes
da abertura do cofre.

Sendo, assim, o objecto da impugnação judicial a liquidação, que
não a decisão da reclamação, não se vê razão para que aquela não
possa ser interposta antes da decisão desta, tanto mais que, nos termos
do dito art.84, se podem ali invocar quaisquer ilegalidades do acto
tributário, que não sómente as expressas na reclamação - cfr. Alfredo
de Sousa, cit., pág.268, nota 7 já referida.

A permissão do art.84 tem de ver-se como um reforço das garantias
do contribuinte, não como um retrocesso.

Tanto mais que a impugnação só tinha efeito suspensivo da execução
se feita a penhora ou prestada caução art.160 - e a reclamação nem
sequer podia tê-lo — art.78 al. d).

Quer dizer: incentiva-se o uso da reclamação ordinária, tendo o
contribuinte de pagar, prestar caução ou sujeitar-se à penhora e, de-
pois, demoram-se anos — dez e mais — a decidir o procedimento
gracioso, impedindo-se a pronúncia atempada do tribunal.

Não se crê ser essa a melhor interpretação da lei, considerando-se
um legislador razoável — art.9 no3 do C.Civil.

Ora, nos autos, como consta do probatório, a ora recorrente apre-
sentou reclamação ordinária em 7-4-87, deduziu impugnação judicial
em 8-10-87 e foi notificada da decisão daquela por carta registada
de 8-1-88.

Assim, a petição deve considerar-se tempestiva.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-

vogando-se o aliás douto aresto recorrido e, em consequência a decisão
da 1a Instância, julgando-se em tempo a impugnação judicial deduzida
pela ora recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio 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 31 de Maio 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 no1 do artigo 285o do
CPT para a dedução de oposição à execução fiscal tem
a natureza de prazo judicial, processual ou adjectivo;

II — Assim, é-lhe aplicável, na sua contagem o disposto no
artigo 144o, 3, do CPC, suspendendo-se durante as férias,
sábados, domingos e dos feriados, ”ex vi” artigo 49o, 3,
do CPT.

Recurso no 18.793 de que é recorrente João Eduardo Pontífice e
recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo. Conso.
Dro. Mendes Pimentel.

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

João Eduardo Vidigal Pontífice, casado, economista, residente na
Rua Cidade do Funchal, 19, 5o Dt., na Covilhã, deduziu oposição
à execução fiscal no434/87 e apensos instaurada na 2a Repartição
de Finanças da Covilhã contra a sociedade João Pontífice & Filhos,
Lda. e que, ante a ausência de bens penhoráveis, reverteu contra
o oponente.

O Mmo. Juiz de Direito do Tribunal Tributário de Castelo Branco
indeferiu liminarmente tal procedimento, com base na alínea a) do
no1 do artigo 291o do Código de Processo Tributário (extempo-
raneidade).

Inconformado, vem até nós o oponente, extraindo da sua alegação
as seguintes conclusões:

I - O prazo de oposição à execução fiscal é de natureza judicial;
II - E, porque assim, aquele que, in casu, foi deduzida pelo re-

corrente, tem de se considerar atempada;
III - O despacho que a indeferiu liminarmente, por extempora-

neidade, violou, pois, o preceituado nos artigos 285o, no1, a), e 49o,
no3, do C.P.T. e 144o, 3, do C.P.C., pelo que não pode manter-se.

Contra-alegando, a Fazenda Pública não contrariou a posição do
recorrente.

O Exm. PGA é de parecer que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A questão a resolver é a da natureza do prazo para deduzir oposição

à execução fiscal, no regime do Código de Processo Tributário.
Pertinentemente, o despacho recorrido deu como assente que o

oponente foi citado em 05.VII.1993, havendo deduzido oposição em
30.IX do mesmo ano.

Aquele acto processual - citação pessoal - é um dos marcos tem-
porais estabelecidos no artigo 285o do CPT como « dies a quo »
do prazo, aí assinado no no1, de vinte dias, para a dedução de oposição.

Da «contagem dos prazos» trata o artigo 49o do mesmo compêndio
adjectivo, que assim estatui:
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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 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 de processo judicial contam-se
nos termos do Código de Processo Civil.

A oposição à execução, não tendo o seu desenvolvimento através
de qualquer dos processos mencionados no no1, nem encontrando
a sua identificação entre os meios processuais enunciados no no2,
cai, necessariamente, no âmbito da previsão do no3.

É sabido que ela corresponde aos embargos de executado em pro-
cesso civil - artigos 812o e segts. do CPC. E se é verdade que a
oposição do executado em processo civil ”constitui uma contra-acção
do devedor à acção executiva do credor” (Professor Anselmo de Cas-
tro, ”A Acção Executiva Singular, Comum e Especial”, 1970, pág.274),
certo é, outrossim, que ”os embargos não constituem instância distinta
da acção executiva, nem admitem reconvenção” (Doutor Lopes Car-
doso, ”Manual da Acção Executiva”, pág.302).

Daí que seja pertinente 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 oposição”
(Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, CPT Comentado e
Anotado, 2a edição, pág.563, nota 2).

A oposição, pressupondo a pendência de uma execução - de que,
aliás constitui mero apenso -, ”tem uma função subordinada, como
que de resposta à iniciativa do autor exequente, em termos de con-
testação da petição deste na lide executiva” (Acórdão desta Secção
de 19.VI.1991 - Rec.no13.357).

Assim, constituindo a dedução da oposição do executado acto a
praticar num processo judicial - o processo de execução fiscal, no
regime do CPT, mantém natureza judicial, conquanto nem todos os
actos nele praticados sejam materialmente jurisdicionais (Acs. desta
Secção de 19.II.92 - Rec.13.830, 18.III.92 - Recs. 13.786 e 13.776,
e 6.V.92 - Rec.13.897) - o respectivo prazo conta-se nos termos do
Código de Processo Civil, conforme o estatuído no no3 do transcrito
artigo 49o (cfr. Acs. de 26.V.93 - Rec.15.764 e de 7.VII.93 - Rec.16.162).

Consequentemente, na contagem do prazo de 20 dias fixado pelo
no1 do citado artigo 295o, não se incluem as férias, sábados, domingos
e dias feriados, ”ex vi” no3 do artigo 144o do Código de Processo
Civil.

Ora, sabendo nós que o executado João Eduardo Vidigal Pontífice
foi citado em 5 de Julho de 1993, o «dies ad quem» do sobredito
prazo foi 30 de Setembro seguinte, operado o necessário desconto
das férias judiciais de Verão, dos sábados e dos domingos que se
interpuseram.

Havendo a petição da oposição dado entrada nesta última data,
de concluir é, como se conclui, pela tempestividade do procedimento
em apreço.
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Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se o despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro
que não seja de rejeição pelo fundamento agora afastado.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Código de Processo das Contribuições e Impostos. Processo
de transgressão. Liquidação. Imposto. Cobrança.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial
para prescrição, o processo de transgressão deve prosseguir
seus termos para cobrança do imposto que nele haja sido
”liquidado” nos termos previstos na lei.

II — O processo de transgressão, na medida que permite a
fixação do imposto em dívida, em a natureza de um
processo jurisdicional declarativo da dívida de imposto.

Recurso n.o 18 893; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Luís
Magalhães; Relator: Exmo Conso Dr. Jesus Costa.

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

A Fazenda Pública interpôs o presente recurso do despacho de
fls. 16 do senhor Juiz do 5o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa na parte em que ordenou a remessa dos autos à repartição
de finanças, em consequência da extinção do procedimento judicial
contra o infractor, por prescrição.

O despacho recorrido considerou que, cessando todo o procedi-
mento judicial, nos termos do disposto no arto 115o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos (daqui em diante, CPCI), o
tribunal deixa de poder realizar quaisquer actos processuais.

A Fazenda Pública discorda deste entendimento e sustenta, em
resumo, que o processo de transgressão constitui um todo, compreen-
dendo a aplicação da multa e bem assim a cobrança do imposto e
juros compensatórios que foram liquidados, cuja fixação e condenação
é da competência do juiz, pelo que este violou o dever legal de con-
denar o arguido nos autos de transgressão no pagamento do imposto
e juros compensatórios nele liquidados, ”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 C.P.C.I.”, tendo ainda
sido violado o disposto no arto 117o do mesmo código. Termina pe-
dindo a condenação do arguido no pagamento do impsto e juros
compensatórios.
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Sem contra-alegações subiram os autos a este STA, onde o Exmo

Procurador-Geral-Adjunto emitiu o douto parecer de que o recurso
merece provimento, na esteira da jurisprudência uniforme deste STA.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Como resulta do exposto, o senhor juiz julgou extinto, por

prescrição, o procedimento judicial e em consequência, invocando
o disposto no arto 115o do CPCI, ordenou a remessa dos autos à
repartição de finanças para liquidação do imposto. A Fazenda Pública
entende que o processo deve prosseguir para arrecadação do imposto
e dos juros compensatórios liquidados no processo.

A questão a decidir é, pois, a de saber se o processo deve ou
não prosseguir para arrecadação do imposto e juros ”liquidados” no
processo de transgressão. Vejamos, pois.

III - Ora, pode desde já dizer-se com toda a segurança que assiste
razão à recorrente. Na verdade, da letra do arto 115o do CPCI resulta
que a prescrição faz extinguir o procedimento judicial pela infracção
imputada ao arguido. Ora, uma coisa é a extinção do procedimento
judicial pela infracção e outra é o prosseguimento do processo para
a arrecadação do imposto. A letra do preceito não faz qualquer re-
ferência ao imposto, pelo que a extinção do procedimento judicial
não implica a impossibilidade de cobrança do imposto.

O que bem se compreende, se tivermos em conta dois pontos.
Por um lado, o arto 115o está inserido no Capítulo IV do CPCI,

relativo ao ”Processo de Transgressão”, capítulo que começa pelo
arto 103. Tal preceito prescreve que ”As infracções tributárias para
as quais a lei não estabeleça processo especial ficam sujeitas ao pro-
cesso de transgressão regulado nos artigos seguintes”, o que mostra
que a preocupação do legislador, no referido Cap. IV, é o proce-
dimento judicial pela infracção.

Por outro lado, se a prescrição do procedimento judicial implicasse
a impossibilidade de o processo de transgressão prosseguir para a
cobrança do imposto e juros compensatórios nele ”liquidados”, não
se compreenderia que diversas leis fiscais previssem expressamente
a possibilidade de ”exigência”, ”arrecadação” ou ”cobrança” do im-
posto no processo de transgressão, mormente em casos em que já
não era legalmente possível proceder à liquidação do imposto fora
do processo de transgressão -Cfr. a alínea a) do arto 104o do próprio
CPCI e o arto 116o do Código da Sisa. E muito menos se compreen-
deria que diversas leis fiscais previssem expressamente a instauração
ou o prosseguimento do processo de transgressão para a ”exigência”
do imposto mesmo depois da extinção do procedimento judicial. É o
caso do disposto no § único do arto 103o do Código do Imposto
Complementar, no § 1o do arto 74o do Código do Imposto Profissional,
no § 1o do arto 89o do Código do Imposto de Capitais, no arto 30o

do Regulamento do Imposto sobre Veículos, no arto 34o do Regu-
lamento do Imposto de Compensação e no § 2o do arto 219o do
Regulamento do Imposto do Selo.

Destes preceitos resulta a toda a evidência que a extinção do pro-
cedimento judicial por prescrição não impede o prosseguimento do
processo para cobrança do imposto devido nos casos em que a lei
prevê a ”liquidação” do imposto no próprio processo de transgressão.

Daqui resulta que, nestes casos, não existe uma liquidação em sen-
tido técnico, como acto definitivo e executório da administração fiscal.
Precisamente, alguns dos citados preceitos prevêem a ”liquidação”
do imposto no processo de transgressão por já não ser possível a



1582

prática do acto de liquidação. Assim, a ”liquidação” efectuda no pro-
cesso de transgressão e a que temos vindo a referir-nos não é uma
verdadeira liquidação, um acto tributário da administração fiscal, mas
antes a fixação do imposto devido efectuado num processo de natureza
jurisdicional, sendo que a intervenção do juiz é que confere força
executiva a essa fixação do imposto e sendo que é no processo de
transgressão que o contribuinte tem toda a oportunidade de desen-
volver a sua defesa, sem que tenha ou que possa intentar processo
de impugnação, uma vez que não existe acto tributário.

O processo de transgressão assume, assim, nesta parte, a natureza
de um verdadeiro processo declaratório do direito da Fazenda Pública.
Donde decorre que, ao contrário do que sustenta o senhor juiz no
seu despacho de sustentação, não se verifica a violação do princípio
da jurisdição.

Do exposto decorre que, tendo sido instaurado processo de trans-
gressão, tendo nele sido ”liquidado” o imposto e juros compensatórios,
nos termos legalmente prescritos, e, tendo sido julgado extinto o pro-
cedimento judicial, deve o processo prosseguir seus regulamentares
termos para cobrança do imposto e juros. Neste sentido tem sido
uniforme e numerosa a jurisprudência deste STA.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido e devendo o processo prosseguir
seus legais termos para cobrança do imposto e juros compensatórios
nele fixados.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — José Jesus Costa (relator) — Luís
Filipe Mendes Pimentel — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio 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. 18.908, em que é Recorrente Interhotel-Sociedade In-
ternacional de Hotéis, S.A. e Recorrido Fazenda Pública, e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. COELHO DIAS.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. ”Interhotel - Sociedade Internacional de Hotéis, S.A.”, incon-
formada com a sentença de fs. 16, de 15.Set.94, na qual se julgou
improcedente a impugnação que deduzira contra a liquidação de con-
tribuição predial de 1988, no montante de 6.495.552$00, dessa decisão
veio recorrer para este STA, concluindo, na sua alegação, além do
mais, o seguinte:

«8a A Recorrente, após o início da exploração do Hotel Sintra
Estoril, realizou obras e melhoramentos tendo em vista a obtenção
da utilidade turística do mesmo.

9a Pelo que lhe é aplicável, em relação ao referido Hotel, o regime
de excepção supra mencionado, segundo o qual os benefícios fiscais
acima descritos se aplicam a partir da declaração de utilidade
turística».

1.1. Contra-alegou a FaPa, pugnando pela manutenção do decidido.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, veio excep-

cionar a incompetência do Tribunal, em razão da hierarquia, por
o recurso não versar, exclusivamente, matéria de direito, conforme
explicita a fs. 57 e segts..

1.3. Ouvida a recorrente sobre tal questão, veio dizer que, caso
se entenda como correcta a interpretação dada à sentença pelo MoPo,
não se opunha ao parecer deste Magistrado.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte fac-

tualidade:
«1. A A. Interhotel - Sociedade Internacional de Hotéis, S.A. é

proprietária do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o arto

6057 - freguesia de Alcabideche, onde se mostra instalado o seu es-
tabelecimento denominado Hotel Sintra - Estoril.

2. Sobre o referido prédio foi liquidada a contribuição predial do
ano de 1988, na importância de esc. 6.495.552$00.

3. No DR de 15.3.1979, III Série, no 62 págs. 3122 e 3123, mostra-se
publicado o seguinte aviso ”Por despacho do Secretário de Estado
do Turismo de 7 de Fevereiro de 1979, foi confirmada a declaração
de utilidade turística do Hotel Sintra Estoril que a Interhotel - So-
ciedade Internacional de Hotéis, SA levou a efeito em Alcabideche,
Cascais, já anteriormente concedida a título prévio por despacho de
16 de Agosto de 1972, publicado no Diário do Governo, 3a Série,
no218 de 18 de Setembro de 1972...”.

4. A exploração do Hotel Sintra - Estoril iniciou-se em 23.4.1976.
5. A A. solicitou a aplicação da isenção de contribuição predial

sobre o prédio referido em 1. junto da RF de Cascais por requerimento
de 15 de Novembro de 1985».

2.1. Confrontando este quadro fáctico da decisão com as transcritas
conclusões 8a e 9a da alegação do recurso, constata-se que, na verdade,
a recorrente com ele se não conforma, pois lhe acrescenta a realização
de obras e melhoramentos no referido Hotel, com vista à obtenção
da declaração de utilidade turística, factualidade de que extrai con-
sequências jurídicas a seu favor.

Assim, incluindo o recurso questão de facto, procede a excepcionada
incompetência deste Tribunal, em razão da hierarquia, para dele
conhecer.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
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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. 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 20.000$00 e 50%.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio 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 do artigo 41o, 1, a),
do E.T.A.F. e 167o do CPT ao Tribunal Tributário de
2a Instância.

Recurso n.o 18.943, em que é Recorrente: Sociedade Industrial Vitória,
SA; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. MEN-
DES PIMENTEL.

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

Inconformada com o despacho de fls. 111-115 proferido pelo M.mo
Juiz do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto
que indeferiu o requerimento de fls. 25-29 em que pedia fosse de-
clarado nulo o auto de penhora de 6.X.1988 nos autos de execução
fiscal no 488/84, que a Fazenda Nacional instaurou contra a sociedade
comercial por quotas Abílio de Matos e Castro, Lda, dele interpôs
a requerente Sociedade Industrial Vitória, S.A., com sede na Rua
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de S. Dinis, 921, do Porto, recurso para o Tribunal Tributário de
2a Instância, rematando a atinente alegação como segue:

1 - O douto despacho recorrido é nulo nos termos do artigo 668o

do Código de Processo Civil, uma vez que não especifica os fun-
damentos de facto e de direito em que se louva para decidir sobre
a inexistência do estabelecimento comercial no momento da penhora;

2 - Sem prescindir, o raciocínio esboçado para afirmar a existência
de estabelecimento comercial no momento da penhora reconduz-se
a uma verdadeira petição de princípio;

3 - O direito ao arrendamento é um direito de crédito a cuja penhora
são aplicáveis as disposições do artigo 856o do C.P.C.;

4 - À penhora do estabelecimento comercial devem ser aplicáveis
as formalidades relativas a cada um dos bens que o compõem e,
no caso sub judice, deverá ser notificada a penhora à Recorrente;

5 - Como terceiro interessado deveria igualmente ser citada a
Recorrente;

6 - Sem prescindir, deveria ter sido convocada a conferência a
que se refere o art. 858o, 1, do C.P.C.;

7 - Violou o douto despacho recorrido, além do mais, as disposições
dos arts. 660o, 2, aplicáveis aos despachos conforme decorre do no

3 do art. 666o e 668o, 1, d), 856o, 858o e 863o todos do C.P.C., aplicáveis
”ex vi” art. 2o, f), do C.P.T.

O Tribunal Tributário de 2a Instância, entendendo resultar claro
do confronto das conclusões com o despacho recorrido inexistir con-
trovérsia factual a dirimir, havendo, apenas, a resolver questões de
direito, declarou-se incompetente, em razão da hierarquia, para co-
nhecer do recurso.

A Rct. requereu, ao abrigo do no 1 do artigo 4o da L.P.T.A., a
remessa do processo a este Supremo Tribunal.

O Exmo. PGA é de parecer que o recurso não versa exclusivamente
matéria de direito o que obsta a que este Tribunal dele possa conhecer,
por ser, para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Ouvidas, a respeito, ambas as partes, secundaram aquela posição
do Ministério Público.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, mister é debruçar-mo-nos sobre a questão prévia

suscitada pelo sobredito Magistrado. Sendo, aliás, de conhecimento
oficioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a sua pro-
cedência prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão (ar-
tigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o e segs. do C.P.C.).

Expostas que se mostram já as conclusões da alegação da Rct.
- onde se fixa o âmbito e o objecto do recurso -, importa, agora,
consignar a factualidade que a instância considerou provada, sendo
que do seu cotejo brotará a resolução da questão prévia em apreço.

Eis, pois, os factos disponíveis:
- Para pagamento de dívidas relativas à contribuição industrial Gru-

po B dos anos de 1982, 1983 e 1984 no montante de 74.020$00, foi
instaurado processo de execução fiscal no qual foi ordenada a penhora
nos bens da executada Abílio Pereira de Matos & Castro, Lda, por
despacho de 28/IX/88;

- No cumprimento deste despacho foi lavrado auto de penhora
em 6/X/88 tendo por objecto o arrendamento e trespasse do 1o andar
do prédio sito na Rua de Santa Catarina no 476, que havia sido ar-
rendado à executada, para fins comerciais, pela renda mensal de
17.560$00, pela ora requerente (Rct.);
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- Neste auto se exarou que tal bem não se encontrava penhorado
por outros Tribunais;

- Dado por reproduzido o auto de penhora de fls. 5 e vo. Neste
quadro factual desenhado pelo Tribunal ”a quo” se recorta o re-
conhecimento da existência do estabelecimento comercial da execu-
tada. Isto se realça na seguinte passagem do despacho recorrido:

«No que concerne à apontada inexistência do direito penhorado,
não nos vamos alongar face aos factos dados como provados. É que,
à data da penhora, existia o direito penhorado - 6/X/88 e o facto
de o estabelecimento comercial estar inactivo e o arrendado encerrado
há mais de um ano, no dizer da requerente, não significa que o es-
tabelecimento comercial não exista».

Ora, a existência do estabelecimento comercial da executada é ne-
gada pela Rct. na conclusão 2a que, como bem nota o Exmo. PGA,
”sintetiza e firma-se nos factos afirmados no ponto 3. B e C das
alegações propriamente ditas”. Aí se afirma que, em 6.X.88 (data
da penhora), não havia qualquer estabelecimento no locado e que
o facto do encerramento desde 1.VII.87 motivou, até, acção de despejo
proposta em 21.XII.88 com tal fundamento.

Está, pois, instalada no âmbito do recurso uma controvérsia a en-
volver matéria de facto que até é relevante para a decisão do re-
querimento de anulação da ora Recorrente.

Destarte, o presente recurso não se restringe a matéria de direito
(artigos 21o, 4, e 32o, 1, b), do ETAF), pelo que, para dele conhecer,
carece esta Secção do STA de competência, a qual cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância (artigos 41o, 1, a) daqueles estatuto e 167o

do CPT).
Pelo exposto, acordam em declarar esta formação incompetente,

em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso ”per saltum”
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

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

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Execuções fiscais. Devolução do título executivo pelo chefe
da Repartição de Finanças. Meio de reacção.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Tribunal competente para conhecer da decisão do chefe
da repartição de finanças que devolveu o título executivo
à exequente por carecer de força executiva é o tribunal
tributário de 1a instância.

2 — O CPT tem de ser adaptado as execuções de créditos
de entidades que tem o privilégio de cobrar as suas dívidas
através do processo de execução fiscal.
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Recurso n.o 18.972, em que é Recorrente: Caixa Geral de Depósitos;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: o Exmo. Conso. Dr. RODRI-
GUES PARDAL.

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

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), Instituto de Crédito do Estado
e pessoa colectiva de direito público no500960046, com sede no Largo
do Calhariz, 1109 Lisboa Codex, por ofício dirigido ao chefe do 5o

Bairro Fiscal de Lisboa, com entrada em 31.08.93, requereu a ins-
tauração de execução fiscal contra ATRIUM - Empreendimentos Ur-
banos e Turísticos, SA, com sede na Rua Almirante Pessanha, 16,
3o Dto, Lisboa, para cobrança coerciva de um mútuo, conforme es-
critura de mútuo celebrada em 3.05.79.

O chefe da Repartição de Finanças do 5o Bairro fiscal devolveu
o título à CGD, nos termos do arto 249o do CPT, por carecer de
força executiva por não ter indicado por extenso o montante total
da dívida exequenda.

A CGD, não se conformando com tal devolução, interpôs recurso
para o tribunal tributário de 1a instância de Lisboa - 3o Juízo - tendo
o Mo Juiz respectivo, por despacho de 11.07.994, decidido não admitir
o mesmo por falta de legitimidade da recorrente (R) e por ser inad-
missível o recurso apresentado por não haver processo de execução
fiscal instaurado.

A CGD interpôs recurso para este STA, formulando as conclusões
seguintes:

1a A CGD, na qualidade de exequente, nas execuções que correm
nas repartições de finanças, tem legitimidade para a recorrer das de-
cisões proferidas pelos respectivos chefes da repartição de finanças
que afectem os seus direitos e interesses legítimos, para o tribunal
tributário de 1a instância;

2a Tal legitimidade não é excluída pelo simples facto do arto 355
do CPT se referir apenas ao executado;

3a Aliás, outros intervenientes processuais, designadamente a re-
corrente (R), na qualidade de exequente, os credores com garantia
real sobre bens penhorados, arrematantes, titulares do direito de pre-
ferência ou remição, entre outros, terão igual legitimidade;

4a A interpretação dada ao arto 355 do CPT pelo tribunal a quo
não se harmoniza com o disposto nos arts. 237, no 2, do CPT, e
com os arts. 9, 676 e 680 do CPC e 20, 214, no 3, e 268, no 4, da
CRP.

5a Aliás, tal interpretação, a colher, levaria à inconstitucionalidade
material do arto 355, no 1, do CPT, por violação do disposto nos
arts. 20, 214, no 3, e 268, no 4, da CRP.

6a Pelo que o despacho recorrido violou o disposto nos citados
preceitos legais.

O digno magistrado do Ministério Público é de parecer que deve
declarar-se a incompetência do tribunal tributário de 1a instância para
conhecimento do recurso por a questão a colocar em primeiro lugar
não é da legitimidade - a R até tem interesse em atacar o despacho
(arto 680 do CPC) - mas sim de competência (arto 3 da LPTA e
45, no 2, do CPT), pois o arto 355, no 1, do CPT refere-se aos direitos
e interesses legítimos do executado o que não é o caso do recurso
interposto pela CGD, pelo que das decisões administrativas proferida
em processo de execução fiscal para conhecimento dos exequentes
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ou outros credores é competente para o conhecimento de tais recursos
caberá ao Tribunal Tributário de 2a Instância, em consonância com
a regra do citado arto 41 do ETAF.

Ouvida a digna representante da Fazenda Pública, veio dizer que
se inclina para a solução de considerar o tribunal tributário de 1a

instância competente para conhecer do recurso interposto relativo
à inexistência do título executivo (art. 237 do CPT).

A CGD considera que o despacho do chefe da repartição de finanças
que julgou que o título executivo não reunia os requisitos legais das
dívidas sujeitas a processo de execução nem os dos títulos executivos,
é um acto incidental que pôs fim à execução pelo que tal despacho
seria susceptível de recurso nos termos do art. 237, no 2, do CPT.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. O despacho recorrido não admitiu o recurso da CGD da decisão

do chefe de repartição de finanças que lhe devolveu o título executivo
para a instauração de uma execução fiscal contra um seu devedor,
por não indicar, por extenso, o montante total da dívida (arto 249,
no 1, alínea d), do CPT), o título carecer de força executiva, nos
termos seguintes: o arto 355, no 1, do CPT só se aplica às decisões
que afectem os direitos e interesses legítimos do executado; por outro
lado, a CGD, como exequente, carece de legitimidade para interpor
o recurso, nada lhe impedindo reagir a uma decisão administrativa
que lhe foi desfavorável no foro próprio, que não é certamente o
tribunal tributário de 1a instância, em matéria de execução fiscal,
que apenas tem competência para decidir dos seus incidentes e dos
recursos de decisões do chefe da repartição de finanças proferidas
em tal processo quando apresentadas pelo executado (arto 237, no

2, do CPT).
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o

tribunal tributário de 1a instância não é competente para o conhe-
cimento dos recursos interpostos pelas entidades exequentes ou outros
credores de decisões administrativas proferidas em processo de exe-
cução fiscal, sendo competente para o conhecimento de tais recursos
o Tribunal Tributário de 2a Instância, em consonância com a regra
do arto 41, no 1, alínea b), do ETAF.

Quer a digna representante da Fazenda Pública quer a R defendeu
que é o tribunal tributário de 1a instância que é o competente para
conhecer do recurso por, nos termos do arto 237, no 2, do CPT,
lhe caber decidir todos os problemas - incidentes - de carácter ju-
risdicional que se coloquem na execução fiscal.

Portanto, a questão a decidir é saber qual é o tribunal competente
para conhecer da decisão proferida pelo chefe da repartição de fi-
nanças que devolveu o título executivo à exequente - CGD por carecer
de força executiva ao não indicar por extenso o montante total de
dívida.

Equacionado o problema, urge decidi-lo.
2. Se o despacho em causa tivesse sido proferido já depois de ins-

taurado a execução fiscal (arto 272 do CPT) não restavam dúvidas
que era passível de recurso nos termos do arto 355, no 1, do CPT.

Não levantaria dificuldades o facto do arto 255, no 1, se referir
ao executado. É que todo o CPT foi elaborado tendo em vista o
acto tributário regulando os meios de reacção do contribuinte contra
a actuação da Administração fiscal que afectem os seus direitos e
interesses legítimos.

Em matéria de execução fiscal, o CPT permite que determinadas
pessoas colectivas de direito público (arto 3 do DL 241/93, de 8.7)
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possam cobrar os seus créditos mediante o processo de execução fiscal
(v. art. 233, no 2).

Relativamente a tais entidades e a tais créditos tem de adaptar-se
o processado previsto no CPT.

Era o caso da CGD até à entrada em vigor - 1.09.93 - (do DL
287/93, de 20.8) - arto 10 de acordo com o arto 248, alínea c), do
CPT.

Deste modo, embora o arto 355 tenha em conta a execução fiscal
em que a exequente é a Fazenda Pública a exigir do contribuinte
- executado - a dívida tributária que não foi paga dentro do prazo
voluntário (arts. 110, no 1, e 117, no 3), deve adaptar-se àquelas si-
tuações em que é permitido a determinadas entidades públicas que
têm o privilégio de cobrar as suas dívidas através dos serviços de
justiça fiscal.

Assim, extraído o titulo executivo e enviado à repartição de finanças
competente para a instauração da execução fiscal (arto 237, no 1)
tudo se desenvolve no âmbito do processo de execução fiscal na medida
em que qualquer reacção ao titulo executivo deve ser apreciada pelo
tribunal tributário de 1a instância.

Está-se na área da cobrança coerciva (cfr. arto 62, no 1, alínea
a), do ETAF) e, por isso, todas as questões surgidas em procedimentos
de ”cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público” (arto

62, no 1, alínea c)) devem ser apreciadas pelo tribunal tributário de
1a instância.

A questão surgida no caso sub judice funciona como um incidente
- incidente inominado (v. art. 252 do CPT) - na medida em que
surge como um obstáculo ao prosseguimento da execução fiscal e
que tem de ser resolvida com prioridade para se saber se o processo
de execução fiscal prossegue ou aguarda a realização de qualquer
diligência.

Deste modo, têm de interpretar-se os arts. 237, no 2, e 355, no

1, do CPT de modo a adaptar-se aos casos em que as entidades
exequentes são diversas da Fazenda Pública e, por conseguinte, atri-
buir-lhe legitimidade para, no caso sub judice, recorrer para o tribunal
tributário de 1a instância da decisão do chefe da repartição de finanças
que afectem direitos e interesses legítimos seus.

Portanto, no caso sub judice, o tribunal tributário de 1a instância
de Lisboa é competente para apreciar o recurso interposto pela CGD
da decisão do chefe de repartição de finanças.

3. Poder-se-ia dizer que no caso em apreço o que está em causa
é um acto do chefe da repartição de finanças praticado antes de
instaurado o processo de execução fiscal e, por isso, não estava sujeito
à reacção prevista no arto 355 mas sim era passível de recurso con-
tencioso nos termos do arto 41, no 1, alínea b), do ETAF, como
aliás defende o distinto magistrado do Ministério Público.

O despacho do chefe da repartição de finanças em causa não pode
considerar-se um acto administrativo respeitante a questões fiscais,
na medida em que não define nenhuma situação tributária. É antes
um acto impeditivo da instauração do processo de execução fiscal.
Sendo assim, não lhe é aplicável o arto 41, no 1, alínea b), do ETAF;
v. o arto 32, no 1, alíneas c) e d), do ETAF.

Assim, o despacho do chefe de repartição de finanças não é passível
de recurso contencioso para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
por não se verificar o condicionalismo previstos nos arts. 32, no 1,
alíneas b) e d) e 41, alínea b), e d) e 41, alínea b), do ETAF e
art. 112, no 3, do CPT.
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4. Em face do exposto, a decisão recorrida não pode manter-se,
por não ter aplicado e interpretado correctamente a lei, por isso,
tem de ser substituído por outro que conheça do recurso, prosseguindo
o processo seus legais termos, salvo se houver qualquer outro obstáculo
que tal impeça.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso.
Não são devidas custas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos
Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio 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
contorvertida 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 radica só no campo do
direito, pelo que caberá ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, e não ao Supremo Tribunal Administrativo, co-
nhecer de um tal recurso (artos 21.o, 4, 32o, 1, b), e
41o, 1, a), do ETAF, e arto 167o do CPT).

Recurso n.o 19.012. Recorrente: Movauto-Montagem de Veículos Au-
tomóveis, Lda.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso.
Dr. Santos Serra.

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

”Movauto - Montagem de Veículos Automóveis, Lda”, deduziu, pe-
rante o Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, impugnação
judicial contra a liquidação de IVA, referente aos meses de Julho
de 1986 a Dezembro de 1987, no montante de 4 821 953$00, por
refeições fornecidas gratuitamente aos seus empregados.

Por sentença de 5.12.1991, a impugnação foi julgada improcedente.
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Inconformada com esse julgado, a impugnante interpôs recurso
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, em cuja alegação formulou
as seguintes conclusões:

”a) O fornecimento gratuito de refeições aos trabalhadores é efec-
tuado pela recorrente no seu próprio interesse, não se subsumindo
à norma de incidência do artigo 4o do CIVA;

b) A liquidação de IVA aos trabalhadores por tal fornecimento
implicaria duplicação da colecta, posto que o preço das mesmas cons-
titui componente do preço de montagem, sendo pois o preço das
refeições igualmente tributado quando da desalfandegamento e trans-
missão do veículo;

c) Sem prescindir, havendo lugar à cobrança de IVA, o valor tri-
butável das refeições será o que resulta da correcta aplicação do Ofí-
cio-Circulado no 18815: Esc. 203$70 para 1986 e 2341$50 para 1987
. . .”.

Não houve contra-alegação.
Por acórdão de 12 de Outubro de 1993, o Tribunal Tributário de

2a Instância julgou-se incompetente, em razão da hierarquia, para
o conhecimento do recurso, indicando, como competente para tal,
a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.

Remetido o processo a esta Secção, o Excelentíssimo Magistrado
do Ministério Público, aqui em serviço, emitiu douto parecer, assim
finalizado: ”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, no 1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a), do
ETAF, e artigo 167o do Código de Processo Tributário”.

Ouvidas as partes sobre esta questão, apenas a Recorrida veio aos
autos para dizer que, em sua opinião, tendo o recurso ”por fundamento
exclusivamente matéria de direito”, o STA ”deve considerar-se com-
petente para apreciar o presente recurso”.

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
Comecemos pela deduzida excepção 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 (Tribunal 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 (CPT), tal como segue:

”Das decisões dos tribunais tributários de 1 a Instância cabe recurso,
no prazo de oito dias, a interpor. . . para o Tribunal Tributário de
2a Instância, salvo se a matéria foi exclusivamente de direito, caso
em que cabe recurso no mesmo prazo para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo”.



1592

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 pronúncia
acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus fundamentos,
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 fáctica ou os factos não provados alegados
são irrelevantes para a decisão do recurso, à face da posição de direito
que entende adequada”.

Em suma, a questão da competência hierárquia - 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
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
Vem afirmado, na conclusão a), que o fornecimento gratuito de

refeição aos trabalhadores é efectuado pela recorrente ”no seu próprio
interesse” e, na conclusão b), que ”o preço das mesmas constitui
componente do preço de montagem” (dos veículos), sendo certo que
a sentença recorrida não deu como provados tais factos e, relati-
vamente ao primeiro ponto, considerou até que ”o fornecimento das
refeições pela ora impugnante aos seus empregados, ainda que gra-
tuitas para estes, constitui uma prestação de serviços a favor destes. . .
e visa essencialmente a satisfação das necessidades particulares destes
. . .”.

De sorte que, instalada a controvérsia no campo em evidência,
quer atinentemente à fixação dos apontados factos, quer relativamente
à emissão dos referenciados juízos valorativos de facto, o presente
recurso não versa ”exclusivamente” matéria de direito.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância e não a este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo.
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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 pela recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 31 de Maio de 1995 — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Bordalo — Agostinho Castro Martins (com a de-
claração seguinte: a alegação da recorrente de que houve duplicação
de colecta assenta no facto (entre outros) de que ela procede à mon-
tagem de veículos em regime de depósito franco, com sujeição pos-
terior, portanto, a desalfandegamento; ora não consta dos factos pro-
vados na sentença - apesar de alegado já na petição - que a ora re-
corrente se dedique à indústria de montagem de veículos em regime
de depósito fraco. Por esta importante razão adicional votei a favor
da conclusão a que neste aresto se chegou). — Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão contra responsáveis subsidiários. Pe-
ríodo da constituição dos débitos fiscais.

Doutrina que dimana da decisão:

A responsabilidade pessoal dos gerentes e administradores
- art. 16o do CPCImpostos - abrange as dívidas exequendas
cujos factos geradores ocorreram na sua efectiva gerência,
mau grado as mesmas terem vencido posteriormente à res-
pectiva cessação de funções.

Recurso n.o 19 041. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Carlos
Manuel da Silva Luís; Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a de Lisboa que julgou pro-
cedente a oposição deduzida por Carlos Manuel da Silva Luís contra
a execução fiscal movida a GCET - Grupo Construtor de Empreen-
dimentos Turísticos, Lda, para cobrança de IT, respeitante ao ano
de 1984, no valor de 3 065 813$00, e que contra o oponente revertera,
veio o Representante da FaPa recorrer, concluindo a sustentar que
o art. 16o do CPCI se aplica a todos os processos instaurados por
facto tributário ocorrido antes da entrada em vigor do CPT, sendo
que a responsabilidade dos gerentes deve abranger não só o período
em que ocorreram os factos que deram origem ao nascimento da
obrigação tributária, mas também aquele que fixa a cobrança do im-
posto, pelo que o recorrido é responsável por ser gerente naquele
outro tempo.

Teria sido na sentença recorrida violado o art. 16o do CPCI.
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O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento
nos termos da jurisprudência pacífica deste tribunal.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1 - Corre termos na 1a RF de Loures o proc. exec.o 3531.9/88 para
cobrança de IT respeitante ao ano de 1984, com termo de prazo
de cobrança voluntária em 23.9.88, no valor de 3 065 813$00, acrescido
de juros de mora (fls. 2 do proc. exec.);

2 - Por despacho de 30.10.89 foi ordenada reversão contra o opo-
nente (fls. 7);

3 - Por escritura pública lavrada a 20.9.83 no 1o Cartório Notarial
de Lisboa, o oponente adquiriu as quotas da sociedade executada,
por cessão, passando a constituir o seu único sócio (fls. 6/10);

4 - Por escritura pública de 20.12.84 lavrada no mesmo Cartório,
o oponente cedeu as suas quotas a terceiros e renunciou ao cargo
de gerente (fls. 13/17).

O oponente, na petição inicial, alegou, nomeadamente os arts. 3o

a 6o, factos tendentes a demonstrar que em tempo algum exerceu
na sociedade executada a gerência efectiva, de facto, apesar de ser
gerente nominal a partir da escritura referida no art. 2o.

Tal questão não veio a ser conhecida na sentença recorrida, por-
ventura por se ter considerado prejudicada pela solução dada à questão
conhecida, que irresponsabilizou o oponente com base no facto pro-
vado de ele não ser sequer gerente nominal “aquando do vencimento
da dívida”.

Não cumprimento ao tribunal de recurso, fora do âmbito do co-
nhecimento oficioso, conhecer de questões que não foram objecto
de pronúncia pelo tribunal recorrido (cf. Ac. da 1a Sec. do STA,
de 13.10.88, em AD 330/765) - e também não suscitada pelo Rte
nas conclusões da alegação -, é óbvio que se não passa ao exame
da referida questão, sem embargo de se proceder prudentemente se
aquela prejudicialidade se alterar face à solução dada aqui à questão
controvertida.

Vem questionada a posição assumida na decisão recorrida de que
a responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes das so-
ciedades de responsabilidade limitada por dívidas destas ao Estado,
geradas na vigência do regime do art. 16o do CPCImpostos, anterior,
pois à vigência do DL 68/87, de 9.2, e necessariamente do art. 13o

do CPTributário, se reporta ao período de gerência em que as dívidas
exequendas deviam ser cobradas, que não ao período em que as mes-
mas nasceram, face à ocorrência dos factos tributários geradores.

Embora sustentada por determinados autores (ASousa e JPaixão,
CPCICAnotado, 2a ed., p. 88 e Bráz Teixeira, Princípios de Direito
Fiscal, p. 298), não é a posição da sentença a dominante, quer na
doutrina (AXavier, Manual(. . .), p. 388, RCarvalho e RPardal,
CPCIAComentado, 2a ed., I, p. 133), quer na jurisprudência (Ac.
deste tribunal, de 1.2.89, em Ap. DR, de 12.10.90, p. 133), que têm
vindo a entender reportável à responsabilização dos gestores o período
da sua gerência em que ocorreram os factos ou situações geradores
dos impostos de que derivaram as dívidas exequendas, mesmo que
os débitos consequentes apenas se vencessem posteriormente à ces-
sação das suas funções.

O problema da responsabilidade pessoal dos gestores em função
do período da sua gerência - art. 16o do CPCI -, quando na actividade
gestionária do eventual obrigado não se inclui o período do vencimento
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dos débitos fiscais exequendos, mas tão-só aquele em que tais débitos
foram constituídos, é de interpretação do referido segmento da norma,
da intenção legal nele contida quanto a imputação das dívidas do
Estado a actos de administração dos ditos gestores.

E não se derime em termos da dicotomia responsabilidade objectiva
(ou imputação por facto alheio-cf., neste sentido, Da Responsabilidade
Fiscal Subsidiária ( . . . ), de RAlbuquerque e MCordeiro, em
CTF 334/336, p. 179) ou subjectiva na modalidade de culpa funcional,
culpa esta cuja pertinência para fundamentar este tipo de respon-
sabilidade é por demais indiscutível, mas antes no tratamento da noção
de culpa de que parte a lei.

Que não tem por correlato o juízo de censura que funda a imputação
subjectiva e o consequente dever de indemnizar em sede de respon-
sabilidade civil, baseado na comparação com o homem abstracto
- art. 487o/2 do CCivil, antes um outro, especificamente fiscal, sobre
o comportamento do gestor nas suas alegações com o fisco e na coe-
rência de actuação profissional das tomadas de decisões gestionárias
(neste sentido, cf. certa doutrina francesa apostada no tratamento
dos contribuintes perante o fisco - “La Notion de Bonne Foi (. . .),
de Emmanuel Kornprobst, 1980, p. 43 e segs.).

O interesse que o art. 16o prevenia, e demais a mais protegia com
o reforço da adstrição da responsabilidade pessoal dos gerentes e
administradores, era a observância da legalidade tributária, o qual
em abstracto tanto é passível de ofensa pela actuação gestionária
do tempo em que emergem os tributos, como do período em que
cumpre acatar as obrigações tributárias.

E que todo o tempo da gerência efectiva é o considerado na lei
e no específico juízo de culpa que se lhe refere, resulta da parte
final do preceito que responsabiliza, em termos idênticos, o conselho
fiscal que sanciona o “acto de que deriva a responsabilidade”; os
membros deste órgão respondem por actos decididos pelos gestores
na medida em que os aprovaram e as decisões são as que deram
origem à responsabilidade fiscal.

Seria, evidentemente, injustificável reduzir ou restringir as referidas
decisões às tomadas àcerca do não acatamento ou da prevaricação
perante as obrigações tributárias (que, comummente, não acontecem,
pelo menos de forma explícita).

Pelo exposto, sendo os gerentes responsáveis pelo tributo cujos
factos geradores ocorreram no período da sua gerência, não deixará
o oponente de estar incurso em responsabilidade pela dívida exe-
quenda respeitante ao ano de 1984, na medida em que naquela era
gerente nominal ou de direito da sociedade executada.

Todavia, a solução ora encontrada elimina a prejudicialidade acima
referida, pelo que cumprirá emitir pronúncia, de facto e de direito,
sobre a causa de pedir posta na petição (falta de exercício efectivo,
de facto, da gerência, no período ora dado como responsabilizador),
que cabe ao tribunal recorrido.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, ordenando-se que os autos baixem à 1a instância
para conhecimento da matéria da referida causa de pedir.

Sem custas neste tribunal e na 1a instância a considerar a final.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — José Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Imposto profissional. Fixação da matéria colectável. Recurso.
Competência do Tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O § 1o do art. 20 do CIP, na medida em que dispunha
ser o recurso nele previsto da competência do T.T. de
1a Instância, foi revogado pelo art. 121o no1 do ETAF.

2 — Tal competência, após a entrada em vigor deste diploma,
pertence ao T.T. de 2a Instância, por se tratar — não
de um acto de liquidação — mas de um acto ”admi-
nistrativo” respeitante a questão fiscal — fixação da ma-
téria colectável pelo Chefe da Repartição de Finanças
ou pela Comissão Distrital de Revisão.

Recurso no 19.044, em que é Recorrente a Fazenda Pública, Recorrido
Fernando Amado Teixeira Diniz, 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 Pu-
blica, da sentença do T.T. de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, proferida
em 7 Nov 94, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida
por Fernando Amado Teixeira Diniz, devidamente identificado nos
autos, contra a ”deliberação da Comissão Distrital de Revisão, que
indeferiu a sua reclamação sobre o Imposto Profissional do ano de
1983 e lhe fixou o rendimento colectável de 2.225.880$00”, conse-
quentemente a anulando.

Fundamentou-se a decisão na não indicação de fundamentos cre-
díveis para a modificação do rendimento colectável, sendo que ”re-
sultou provado que todas as despesas e encargos declarados pela im-
pugnante tinham suporte documental e factual e que no processo
individual daquela não constam outros elementos”, ”donde que seja
obscura, incongruente e insuficiente a fundamentação do acto de fi-
xação”, pelo que ”foi assim violado um preceito legal imperativo,
pelo não cumprimento de uma obrigação constitucional que já vin-
culava directamente a AF na prática de actos administrativos e que
deveria ser exercida nos termos estabelecidos no Dec.-Lei no 256-A/77,
de 17 de Junho” e ”preterida formalidade essencial que vicia for-
malmente o acto administrativo que, assim, enferma de ilegalidade”.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1a — Não se vislumbra a falta de fundamentação da fixação do

rendimento colectável do ano de 1983, pelo Sr. Chefe da Repartição
de Finanças;

2a — A fundamentação da sua decisão, a que se refere o art. 11
do CIP, baseou-se na informação devidamente fundamentada dos ser-
viços de fiscalização, uma vez que a comunicação é efectuada através
de aviso, sob registo postal — § 1o do art. 11 atrás citado —, sem
prejuízo de os contribuintes consultarem os respectivos processos
individuais.
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3a — Essa fixação e decisão redunda em critérios de razoabilidade,
em relação às despesas não aceites como custos, consideradas des-
necessárias e outras indocumentadas, logo indispensáveis à formação
do rendimento — art. 10 do Código — conforme se alcança da fis-
calização, realizada e fundamentada a fls. 38 e segs..

4a — Razão pela qual foi violado o disposto no corpo do art. 20
do CIP, devido à inexistência de qualquer formalidade legal na fixação
do apuramento da matéria colectável”.

O recorrido não contra-alegou.
O Exmo Magistrado do MoPo levantou a questão prévia da in-

competência, em razão da hierarquia, do T.T. de 1a Instância, para
o conhecimento do recurso contencioso, dada a revogação do § 1o

do art. 20 do CIP, por força do art. 121o no1 do ETAF, já que o
recurso dos actos em causa não está previsto no art. 62o do mesmo
diploma, devendo aquele ser interposto no T.T. de 2a Instância seus
arts. 41o no1 al. b) e 32 als. c) e d).

Questão que há que apreciar, desde já:
Ora, em sede factual, vem assente nos autos, que:
”a) Em 19/01/1984, o impugnante apresentou a sua declaração m/5

de imposto profissional, relativamente ao ano de 1983, na qual apurou
o rendimento colectável de 1.499.115$00, tendo procedido à auto-
-liquidação do imposto liquidado sobre aquele rendimento, no mon-
tante de 329.805$00, pelo conhecimento de cobrança registado no
livro 8-A, sob a verba no 261, como tudo se alcança das fls. 40 e
41, que se dão por reproduzidas para todos os legais efeitos.

b) Em face de informação prestada pelos Serviços de Fiscalização,
procedeu o Chefe da RF à fixação da matéria colectável, no montante
de 2.225.880$00, nos termos do art. 11o do CIP (fls. 42 e v.).

c) Notificado daquela decisão (fls. 43), o impugnante reclamou
do rendimento assim fixado, nos termos do art. 15o do CIP.

d) Depois de os Serviços de Fiscalização terem prestado informação
(fls. 45), e porque a reclamação foi desatendida na sua totalidade,
foi a mesma enviada à Comissão de Revisão, que, por decisão tomada
em 2/07/1987, fixou a matéria colectável no montante de 2.225.880$00,
a qual foi notificada ao impugnante em 22/09/1987 (fls. 46, 47 e 48).

e) No ano em causa foram pagas à mulher do impugnante re-
munerações no montante de 134.544$00, já que a mesma só exerceu
as funções de professora no Centro de Línguas de Cascais desde
Julho de 1985, prestando, até essa data, colaboração no consultório
do marido para atendimento e acompanhamento de doentes, sendo
esta a sua exclusiva actividade.

f) Naquele ano de 1983, foram pelo ora impugnante suportados
encargos com pessoal no montante de 109.167$00.

g) Quanto aos trabalhos laboratoriais prestados naquele ano de
1983, conforme é prática no comércio, apenas era emitida factura
para os pagamentos efectuados a crédito, sendo que o pagamento
dos serviços em causa foi efectuado a dinheiro pelo que, aos serviços
de fiscalização, apenas foram presentes as guias de remessa referentes
aos mesmos trabalhos, as quais não foram consideradas pela Fis-
calização, pelo facto de, por ordem de racionalização do espaço dis-
ponível para arquivo, não se encontrarem juntas com os respectivos
recibos.

h) Finalmente, naquele ano de 1983, foram efectuadas pelo im-
pugnante, despesas com a sua valorização profissional as quais foram
incluídas na declaração de rendimentos e corresponderam efectiva-
mente a permanência daquele, num Congresso de Odontologia”.
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Tal factualidade foi dada como provada, pela sentença recorrida,
”com base nas informações oficiais e na documentação que as acom-
panhava e a junta pelo impugnante, bem como nos depoimentos das
testemunhas inquiridas”.

Vejamos, pois:
O § 1o do art. 20 do CIP admitia recurso da decisão do Chefe

da Repartição de Finanças ou da deliberação da Comissão Distrital
de Revisão, ”para o Tribunal de 1a Instância das Contribuições e
Impostos”, no caso de preterição de formalidades legais do acto de
fixação da matéria colectável respectiva.

O art. 62 no1 do ETAF fez competir aos T.T. de 1a Instância — al.
a) — o conhecimento ”dos recursos de actos de liquidação de receitas
tributárias estaduais, regionais, locais e para-fiscais”.

A liquidação constitui o acto Tributário por excelência, como ”apli-
cação de uma norma tributária material, isto é, de uma norma que
prevê e regula a obrigação de imposto especificamente considerada,
por um órgão da Administração” — cfr. Alberto Xavier, Conceito
e Natureza do Acto Tributário, pags. 82 e 93 —, o acto ”que define
o conteúdo das posições jurídicas do Estado e do contribuinte, con-
cretizando para o primeiro o direito a receber uma prestação pe-
cuniária de determinado montante e para o segundo o dever de a
prestar” - cfr. Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pag. 414.

E, em sentido amplo, ela abrange todo o complexo de actos, através
dos quais se fixa, não apenas o montante da prestação, ”mas todo
o conteúdo da relação jurídica Tributária, nascida da conjunção do
facto concreto com a lei”.

É o chamado processo de liquidação, abarcando toda a actividade
desenvolvida pela Administração Fiscal, até à exigência final do Tri-
buto e de que são exemplo os diversos códigos fiscais: assim, desde
a determinação da incidência, das isenções, da matéria colectável,
da liquidação propriamente dita.

Cfr. Rodrigues Pardal e Ruben de Carvalho, CPCImp., Anotado,
pag. 42.

Temos, pois, que a exigência do imposto ao contribuinte se de-
senvolve através de um processo típico — o processo de liquidação —,
culminando num acto igualmente típico — a liquidação (em sentido
estrito).

Este, o acto final do respectivo processo, com sucessão de actos
interligados entre si e pré-ordenados à produção daquele — actos
preparatórios.

Pelo que, em princípio, só aquele é impugnável, abrangendo, to-
davia, todos estes: princípio da impugnação unitária.

Todavia, para efeitos do contencioso fiscal, antes da actual reforma,
eram também relevantes certos daqueles actos, designados de pres-
supostos, destacáveis ou prejudiciais”.

Tais actos ”têm por fim reconhecer ou qualificar situações de facto,
em regra, implicadas na determinação ou participação da matéria
colectável, com base nos quais se há-de praticar o acto tributário
final — a liquidação.

Porque envolviam questões prejudiciais deste acto tributário, eram
objecto de impugnabilidade contenciosa autónoma, dentro de certos
prazos restritos e com restrição de fundamentos (actos destacáveis).

Era o caso das decisões de agentes da Administração Fiscal ou
de órgãos colegiais, que fixavam ou avaliavam a matéria colectável,
que só eram contenciosamente recorríveis (segundo o texto legal)
com fundamento em preterição de formalidades legais.
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Sendo procedente a impugnação, a decisão ou deliberação era
anulada”.

Cfr. Alfredo de Sousa e J.Paixão, CPT Anotado, 2a edição, pag.62,
nota 8.

Com a referida reforma, todavia, tais actos deixaram de ser, em
regra, objecto de impugnação judicial autónoma, consagrando-se, an-
tes, o referido princípio de impugnação unitária — art. 89 do CPT.

Por outro lado, nos termos das disposições combinadas dos arts.
32 no1 al. c) e 41 no1 al. b), ambos do ETAF, (redacção inicial),
compete a esta Secção do Contencioso Tributário, o conhecimento
dos recursos de actos administrativos do Governo e dos seus membros,
respeitantes a benefícios fiscais, competindo ao T.T. de 2a Instância
tal apreciação, relativamente a actos emanados de outras autoridades.

A Lei 4/86, de 21 Mar, que alterou, por ratificação, aquele diploma,
alargou, todavia, tal esfera de competência, substituindo a expressão
”benefícios fiscais” por ”questões fiscais”.

Por estas, devem entender-se tanto as resultantes de imposições-
-resoluções autoritárias — que postulem aos contribuintes o pagamen-
to de toda e qualquer prestação pecuniária, em ordem à obtenção
de receitas destinadas à satisfação de encargos públicos dos respectivos
entes impositores, como também das que os dispensem ou isentem
delas (benefícios fiscais) — cfr. o art. 2 no1 e 2 do Estatuto dos Be-
nefícios Fiscais, aprovado pelo dec.-lei 255/89, de 1/7 — ou, numa
perspectiva mais abrangente, as respeitantes ”à interpretação e apli-
cação de normas de direito fiscal”, em suma, ”ao regime legal dos
tributos”.

Cfr. os Acs. deste Tribunal, de 9 Dez 86 rec 23.773 in Apêndice
ao Diário da República, de 27-6-90 o rec. 3.476, eadem e de 28-4-93,
rec. 14.957.

Tais ”questões fiscais”, para os efeitos dos referidos normativo
— arts. 32 no1 al. c) e 41o no1 al. b) do mesmo ETAF — não abrangem
os actos de liquidação referidos naquele art. 62 no1 al. a), sob pena
de obvia duplicação e contradição legal.

Tais questões reportam-se a actos administrativos (e o acto tri-
butário é, ainda, um acto administrativo em sentido amplo, ainda
que de conteúdo legalmente tipificado, nos preditos termos) mas de
natureza diversa da liquidação, seja, a isenções, benefícios fiscais em
geral, imposições tributárias por acto administrativo propriamente di-
to, fixação da matéria colectável por acto destacável de competência
ministerial ou de outra entidade, etc.

Temos, pois, de um lado, o recurso contencioso (impugnação ju-
dicial) do acto tributário propriamente dito, da liquidação, da com-
petência dos T.T. de 1a Instância, ut dito art. 62 no1 al. a); e, do
outro, os recursos dos actos administrativos respeitantes a questões
fiscais, da competência da 2a Secção do STA ou da 2a Instância,
conforme a respectiva autoria — ditos arts. 32 e 41.

O acto em causa nos autos-fixação da matéria colectável em Imposto
Profissional — não constitui, pois, um acto de liquidação, mas antes,
um acto (administrativo) respeitante a questão fiscal.

Trata-se de um daqueles actos, anteriormente ao CPT destacáveis,
que o novo código designa, agora, por actos em matéria tributária.

E tanto aquela fixação constitui um acto deste tipo legal e natureza,
que o no2 do art. 91 — integrante da Secção II, epigrafada ”do recurso
hierárquico dos actos em matéria tributária” — capítulo IV, epigrafado
”da revisão da matéria tributável e dos recursos hierárquicos” - veio
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expressamente excluí-la do recurso hierárquico previsto na mesma
disposição legal.

Ora, o art. 121o no1 do ETAF revogou as disposições especiais
sobre as matérias objecto do mesmo diploma, com excepção das res-
salvas dele constantes.

E a matéria respeitante à competência dos Tribunais Fiscais é,
sem dúvida, o objecto daquele Estatuto — cfr. arts. 30 e segs. — como,
aliás, o seu preâmbulo logo acentua.

Mas, assim sendo, à data da interposição do recurso contencioso
— 12 Mai 88 —, já se encontrava revogado o dito § 1o do art. 20
do CIP, na medida em que dispunha ser a competência, para co-
nhecimento do mesmo, do T.T. de 1a Instância.

Ela é, agora, pois, do T.T. de 2a Instância.
E nem, em contrário, se objecte com o disposto no art.62 no1 al.

g) do mesmo ETAF que dispõe competir ao T.T. de 1a Instância
conhecer ”das demais matérias que lhes forem confiadas por lei”,
pretendendo ver-se aqui incluindo o referido § 1o do art. 20 do Cod.
Imp. Profissional.

Pois aquela norma tem de entender-se sem prejuízo do dito art.
121, referindo-se, pois e apenas, a normas ou leis não revogadas por
este.

A interpretação contrária conduziria à salva guarda de tais ”dis-
posições especiais”, justamente as revogadas pelo art. 121 que é a
norma subordinante na matéria: aquela al. g) só pode, pois, abarcar
leis não revogadas por ele.

Procede, assim, a questão prévia levantada pelo Exmo Magistrado
do MoPo.

Termos em que se acorda julgar o T.T. de 1a Instância material-
mente incompetente para o conhecimento da presente impugnação
contenciosa.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio 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 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Execução Fiscal - oposição à Execução - recurso jurisdicional
- Prazo para alegações - CPT - Arto 356.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art. 356 do CPT aplica-se apenas aos recursos in-
terpostos de decisões da 1a Instância para o TT 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 arto
87 § único, do RSTA.
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3 — Assim, um recurso interposto, em processo de oposição
à execução fiscal, de decisão da 1a Instância para o STA,
não está deserto se o recorrente declarou, no respectivo
requerimento de interposição, que pretende alegar neste
tribunal.

Recurso no. 19.096, em que é Recorrente Carnes Valinho, SA e Re-
corrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr.
BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

O Ex.mo magistrado do MP veio suscitar a «questão prévia» da
deserção do presente recurso jurisdicional, interposto por Carnes Va-
linho, SA, com sede em Alcanede - Santarém, do despacho de fls.
39 e segts., do TT de 1a Instância de Santarém, de 11.Out.94.

Como se mostra dos autos, aquele rejeitou liminarmente a oposição
que o mesmo havia deduzido contra a execução fiscal instaurada para
cobrança coerciva de dívida ao Iroma, no montante de 4.672.776$00.

O recorrente, no respectivo requerimento de interposição do re-
curso para o STA, declarou pretender alegar neste tribunal.

Pretende, todavia, aquele Ex.mo magistrado, que tal procedimento
não é, ora admissível, face ao CPT, ao contrário do que acontecia
no revogado CPCI.

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 arto 356 se faz a ressalva constante do arto 171 no 5.

Não haveria, assim, possibilidade de, em tais recursos, apresentar
alegações neste STA, a qual, para o processo de impugnação, tem
consagração expressa naquele normativo e no arto 87 do RSTA. Por
falta de alegações, o recurso devia, pois, ser julgado deserto.

Ouvido o recorrente sobre tal questão, veio dizer ter o direito de
alegar neste STA, nos termos dos arts. 171 no 1 e 174 no 2 do CPT,
uma vez que, no requerimento de interposição do recurso, «declarou
pretender alegar no tribunal de recurso».

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 diversos meios processuais, desde a impugnação judicial,
à transgressão e à 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
- arto 257.

E, delas, avultava o arto 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
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V -, aplicava-se o correspondente regime do CP 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 referência da parte final do próprio preâmbulo do Código
- no 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 instância se aplica o presente
código, dado que o processo de recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo é regulado em lei especial».

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 judicial

tributário» e sob a nomenclatura «dos recursos de actos jurisdicionais»
inserem-se os arts. 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 todo 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 jesuisticamente, apenas dois artigos - 356 e 357 que,
enfaticamente, concretizam duas subsecções - !!! -, uma cada um,
da respectiva Secção X, reguladora dos recursos no processo de exe-
cução 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 mesmo 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» - arto 9
no 3 do Cód. Civil.

Ora, os recursos para este STA sempre foram regulados pela LOS-
TA e pelo RSTA, quer inicialmente na vigência do CPCI, quer pos-
teriormente no ETAF e na L.P.T.A., com a inovação do recurso per
saltum, restrito à discussão de questões exclusivamente de direito
- cfr. os arts. 21 no 4 e 32 no 1 al. b9 do ETAF e 131 e 132 da
CPTA.

E o mesmo resulta do referido arto 167 do CPT, norma, aliás,
igualmente não isenta de reparos pois, epigrafada «recursos das de-
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cisões proferidas em processos judiciais», não regula a sua «forma
de interposição» - que cabe ao arto 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 estava
legislativamente autorizado cfr. a lei 37/90, de 10.Ago e o arto 168
no 1 al. q) 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, pag. 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
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 - arto 169 in fine -, disposição aliás tautológica pois, como
é sabido, a 2a instância não goza de qualquer lei orgânica sobre a
matéria - e 171 no 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.Abr.63.

Mas, assim sendo, o mesmo é de entender face aos arts. 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 instância, os processos da Secção do 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 arto 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 interprete, 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-
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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 no 2 do arto 355, ao referir que «o recorrente, com o re-
querimento 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 no 2
daquele arto 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.

Depois, o próprio arto 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 secção aplicar-se-á subsidiariamente, com as necessárias
adaptações, 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 arto 357 do CPT está muito perto
do seu homólogo do CPCI - arto 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 arto 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 óbvio, pois, a remissão para o preceituado no CPT, em suma,
para o dito Capítulo 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.
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E nem, em contrário, se diga, sem mais, que o processo de execução
fiscal não é um processo judicial.

O art. 118 define o âmbito do processo judicial tributário, pro-
cedendo - no 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. arto 2 no 5 da dita lei de autorização
e no 3 in fine do preâmbulo do dec.-lei 154/91, que aprovou o CPT -,
no sentido de um procedimento extra-judicial ou não judicial.

Mas não há qualquer dúvida que a parte jurisdicional da execução
- oposição, embargos, graduação de créditos e anulação da venda
- constitui verdadeiro processo judicial tributário.

Aliás, nem rigorosamente tal seria necessário: bastaria a norma
remissiva do arto 357 para aplicação, aí, do dito capítulo VII. O que
se pretende aqui significar é a identidade de natureza do processo
que reforça a razão daquela aplicação subsidiária.

Temos, pois, que, a nosso ver, o arto 356 não se aplica aos recursos,
na execução fiscal, para este STA - aplicando-se, aqui, sim, a respectiva
lei orgânica - mas apenas aos recursos interpostos da 1a para a 2a

Instância.
Cfr., aliás, no sentido exposto, Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT,

Anotado, pags. 727 e segts., notas 4 e 13 a 17.
Acresce que, nos termos do arto 2 no 1 do dec.-lei no154/91, que

aprovou o CPT, este, tendo entrado em vigor em 1.Jul.91, aplica-se
aos processos pendentes, sendo - arto 3 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 arto 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 propugnadas 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., pag. 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 atraso de duas ou três semanas - resultante
apenas de um maior prazo para alegações - 20 dias - possa prejudicar,
levemente sequer, tal augúrio de celebridade. O remédio para o rápido
escoamento das centenas de milhar de processos de execução fiscal
pendentes não está certamente nos parcos dias que assim se poupariam
na tramitação do recurso para o STA.

Conclui-se, pois, que o art. 356 do CPT se aplica apenas aos recursos
interpostos de decisões da 1a Instância para o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Aos recursos de decisões de natureza jurisdicional, em execução
fiscal, para o Supremo Tribunal Administrativo, quer da 1a Instância,
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quer da 2a, aplica-se a lei respectiva, designadamente o arto 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.

É, 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 Acs. de 2-6-93 rec. 15.876 e 14.620, de 5-5-93 in Acs. Douts.
388-429 e rec. 15.114, 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. 16.948.

Termos em que se acorda desatender a questão prévia suscitada
pelo Ex.mo magistrado do MP, devendo o processo seguir, seus legais
termos, com a notificação da recorrente para alegações.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio 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.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A. Matéria 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
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 se alegue, como suporte
da sua pretensão de alteração do julgado, para além do
que consta do probatório da decisão recorrida, que o
recorrente é empregado de sala da casino e foi como
tal que recebeu as gorjetas tributadas.

Recurso no. 19.166. Recorrente: António Rodrigues Soares. Recor-
rido: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Benjamim Rodrigues.

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

I - António Rodrigues Soares, contribuinte no 159252873, com os
sinais dos autos, dizendo-se inconformado com a sentença de 93.11.04,
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro, que lhe julgou
improcedente a impugnação judicial que deduzira contra a liquidação
do imposto profissional, do montante de 41.275$00, sob resumido
fundamento de que as gratificações recebidas como trabalhador por
conta de outrem estão abrangidas pelas normas de incidência do im-
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posto profissional e que estas não sofrem de inconstitucionalidade,
ao contrário do alegado por si, dela recorre directamente para esta
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, pedindo a sua revogação e anulação do acto de liquidação
e do auto de transgressão contra ele levantado.

II - Em fundamento da alteração do julgado que pretende desta
instância, aduziu o recorrente as razões expostas nas suas alegações
e que sintetizou nas seguintes proposições conclusivas:

1a - É inconstitucional tributar as gratificações dos empregados
das salas de jogo dos casinos, por violação dos princípios da igualdade
perante a lei e igualdade dos resultados da legalidade tributária, da
justiça sistemática da legislação, da legalidade e da tipicidade do im-
posto, da proporcionalidade e da justiça.

2a - Estas gratificações não constituem retribuições de trabalho.
3a - Não é constitucional a aplicação analógica do regime tributário

das remunerações de trabalho às gratificações.
4a - No nosso ordenamento jurídico, os empregados das salas de

jogo dos casinos têm um tratamento jurídico que não existe em relação
a mais nenhum dos trabalhadores que recebem habitualmente esse
tipo de gratificações (empregados de cafés, bares, restaurantes, hotéis,
“boîtes”, taxistas, de turismo, etc.), pois o legislador sabe que os únicos
trabalhadores que podem ser efectivamente tributados pelas gorjetas
são os trabalhadores dos casinos.

5a - O sistema que só permite fiscalizar e tributar os empregados
dos casinos representa uma clara desigualdade de tratamento fiscal
entre as diferentes categorias sujeitas ao imposto e que auferem
gratificações.

6a - A diferença de tratamento entre empregados das salas de jogo
e demais profissões que auferem habitualmente gorjetas não assenta
em qualquer justificação válida e assume carácter discriminatório que
viola o princípio constitucional da igualdade.

7a - Aliás já o nosso Governo reconheceu essa discriminação e
ilegalidade quando por DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ES-
TADO DO ORÇAMENTO de 1 de Abril de 1981, se mandou não
tributar as gorjetas de imposto profissional nos anos de 1980 e 1981
porque “a tributação dos profissionais da banca dos casinos se apre-
sentaria assim discriminatória”.

8a - O princípio da justiça do sistema legislativo representa (embora
sem consagração expressa autónoma na nossa Constituição) um dos
pilares essenciais de qualquer Estado de Direito. A legislação deve,
no seu conjunto, ser recondutível a uma ideia de justiça (e nunca
a uma mera conveniência do poder ou dos seus titulares). Tal princípio
da justiça sistemática impõe que o Estado seja coerente, isto é, ou
se desinteressa das gratificações para todos os efeitos ou, então, in-
teressa-se delas para todos os efeitos e está ínsito no Estado de Direito
Democrático consagrado no arto 2 da Constituição.

9a - Submeter o recorrente e demais empregados das salas de jogo
dos casinos a um tratamento diferenciado e não justificado por motivos
objectivos, viola o princípio da justiça, quer cumutativa, quer dis-
tributiva, consagrado no arto 266o, no 2 da Constituição Portuguesa.

10a - De acordo com o princípio da legalidade do imposto, só
podem ser cobrados os impostos quando se verificam os pressupostos
aos quais a lei condiciona a existência da obrigação fiscal. Não sendo
as gorjetas exigíveis, nem contrapartida de trabalho contratual, não
é lícito e legal proceder ao seu alargamento por ficção do tipo fiscal
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‘‘fazendo conta’’ que são contrapartidas do contrato de trabalho su-
bordinado pois isso quebra a unidade sistemática do direito fiscal.

11a - No caso presente, o trabalhador não era obrigado a entregar
o Modelo 5 (pois o arto 6o do C.I.Profissional não o obrigava e o
§ 3o desonerava-o pelo que o auto de transgressão foi mal levantado.

12a - A liquidação feita, neste caso concreto, é totalmente arbitrária
e o Chefe de Repartição de Finanças, sem elementos para determinar
a matéria colectável, sem poderes específicos para liquidar o imposto
e desconhecendo a taxa, agiu de forma aleatória, arbitrária, despro-
porcionada, inadequada e incerta. Ou seja ilegalmente.

13a - A douta sentença violou, entre outros, os artos 2o, 13o, 18o,
62o, no 1, 106o, no 2, 107o, no 1, 266o, no 2 da nossa Constituição
e arto 6o e seu § 3o do Código do Imposto Profissional.

14a - Já a Comissão Constitucional no seu parecer no 3/79 julgou
a inconstitucionalidade de tal tributação.

III - Não houve contra-alegações da Fazenda Pública.
IV - O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal,

após considerar, no seu parecer, que o recorrente releva, nas suas
alegações, como suporte da sua pretensão, matéria fáctica que não
se encontra fixada na sentença recorrida, opinou no sentido do tribunal
se declarar hierarquicamente incompetente, por o recurso não ter
exclusivo fundamento matéria de direito.

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.

Na verdade, a questão probatória só por via derivada poderá ser
fundamento de recurso para o tribunal de revista. Tal só acontecerá
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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
fundamento 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,
estabelecida, 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 quer esta se traduza
numa divergência probatória quanto aos factos fixados na sentença,
ou numa alegação de factos para além dos constantes desse probatório.
E tem de o ser por ele, independentemente da pertinência, mere-
cimento ou acerto jurídico que tenham essas questões de facto ou
afirmações de facto, propostas no recurso, ou seja, da sua virtualidade
ou susceptibilidade para alcançar a solução pretendida, em face do
direito aplicável e da factualidade dada por assente na decisão re-
corrida. Na verdade, 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 daqueles aspectos, pois tal re-
presentaria 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, como suporte da sua
pretensão de alteração da decisão recorrida, factos que não vêm dados
como provados na decisão recorrida.

Ora, o recorrente estrutura a solução jurídica, por que se bate
no recurso, sobre o pressuposto de facto de que é empregado de
sala do casino. É daqui que ele arranca para sustentar que o acto
de liquidação é ilegal por advir da tributação de gorjetas que recebe
enquanto empregado de sala do casino e estas não estarem abrangidas
na sujeição ao imposto, por, além do mais, não terem contrapartida
de trabalho contratual; o sistema apenas permitir, por razões de pra-
ticabilidade, a tributação dos empregados dos casinos; haver desi-
gualdade de tratamento fiscal entre essa categoria profissional e outras
e ser incoerente a justiça da sua tributação por não atender a elas
para todos os efeitos, pelo que as normas de incidência que foram
invocadas como fonte legal da tributação sofrerão de inconstitucio-
nalidade material, por ofensa dos princípios da legalidade tributária,
da igualdade, da proporcionalidade e da justiça sistemática.

Todavia, na sentença recorrida esse facto não é dado como provado.
Sendo assim, não pode entender-se, dentro da doutrina expendida,
que o recurso tenha por exclusivo fundamento matéria de direito,
mas que também tem por fundamento matéria de facto, de cuja ve-
rificação e relevância ou irrelevância para a solução pretendida no
recurso só o Tribunal Tributário de 2a Instância poderá conhecer.
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V - Destarte, atento tudo o exposto e as disposições legais citadas,
acordam os juízes deste tribunal em julgá-lo hierarquicamente in-
competente para conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância e podendo o recorrente exercer, querendo,
o direito processual conferido pelo arto 47o do C.P.Tributário.

Custas pelo recorrente, com 5.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Horta do Valle — José Jesus Costa. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

IRS. Casa de habitação fornecida a magistrados do Ministério
Público. Subsídio de compensação. Não sujeição a imposto.
Inconstitucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O fornecimento de “casa de habitação mobilada” a ma-
gistrados do Ministério Público, bem como o seu suce-
dâneo ou substitutivo “subsídio de compensação”, não
tem natureza remuneratória ou de retribuição do trabalho
prestado, nem constitui benefício ou regalia pela prestação
ou em razão da prestação do trabalho, limitando-se ape-
nas a possibilitar o exercício da respectiva função.

2 — E daí que nem aquele fornecimento nem esse subsídio
sejam incidentes de IRS, nos termos do arto 2o do Código,
preceito que engloba e trata de todos os rendimentos do
trabalho dependente, sujeitos a este imposto.

3 — De resto, a norma daquele arto 2o, no 2, se interpretada
no sentido de abranger o dito subsídio — importância
paga a título de compensação ou indemnização de des-
pesas originadas pela falta de atribuição da casa — seria
orgânica e materialmente inconstitucional.

Recurso no 19.206. Recorrente: António Bernardino Peixoto Madu-
reira; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Santos Serra.

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

Dr. António Bernardino Peixoto Madureira, devidamente identi-
ficado nos autos, dirigiu ao Tribunal Tributário de 1a Instância de
Braga uma petição de impugnação judicial contra “o despacho do
Sr. Director de Finanças Adjunto do Distrito de Braga, de 17.12.91,
praticado no exercício de poderes delegados”, que lhe indeferira a
reclamação apresentada da liquidação do I.R.S., referente ao ano
de 1989, na parte respeitante à inclusão, no rendimento colectável
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que àquela serviu de base, do “subsídio de compensação”, no montante
de 204.000$00, devido aos magistrados do Ministério Público, nos
invocados termos do no 2 do arto 80o da Lei no 47/86, de 15 de
Outubro, alegando, como fundamento, e em suma, que:

- “não consubstancia esse subsídio de renda da casa, como im-
propriamente se vê chamar-lhe, mas apenas um substitutivo da não
utilização, por falta de atribuição, da casa mobilada a que os ma-
gistrados têm direito durante o exercício das suas funções e mediante
o pagamento de um contraprestação mensal (cfr. arto 80o, no 1, da
referida Lei no 47/86)”, pelo que enferma de ilegalidade o acto tri-
butário praticado com base nesse questionado (cfr. artos 1o e 2o do
Código)” solicitando, como pedido, que:

- “deve se anulado o acto que liquidou o I.R.S. do recorrente relativo
ao ano de 1989, fluindo dessa anulação a devolução dos
...Esc. 81.600$00 e juros moratórios à taxa legal”.

Por sentença de 24 de Outubro de 1994, o Meritíssimo Juiz julgou
improcedente a deduzida impugnação, depois de manifestar este
entendimento:

“... a essência do subsídio (em causa) e essa mesma — eliminar
ou minorar certo custo que o seu beneficiente entende não ser de
suportar por quem o aufere, não sendo, neste contexto, a lei — Es-
tatuto do Ministério Público — outra coisa senão o contrato de tra-
balho onde figuram os direitos e deveres das partes contratantes,
o Estado e o magistrado, não havendo, pois, aqui, qualquer diferença
entre este subsídio e o de igual natureza auferido pelo trabalhador
de uma entidade privada, subsídio que cabe naturalmente na previsão
daquele no 2 (do arto 2o do CIRS).

O impugnante não se conformou com o julgado e daí o presente
recurso, em cuja alegação está patente o seguinte quadro de con-
clusões:

“1a) O subsídio de compensação, estabelecido no no 2 do artigo 80o

da Lei no 47/86, tem a mesma natureza jurídico tributária da atribuição
pelo Estado aos magistrados do uso da casa mobilada, nos termos
do no 1 do mesmo preceito;

2a) Essa atribuição não é configurar como um subsídio, benefício
ou regalia proveniente de trabalho dependente, pelo que não é o
respectivo uso tributado em I.R.S. (artigo 2o do respectivo Código);

3a) Consequentemente, também o subsídio de compensação o não é;
4a) A douta sentença recorrida, ao considerá-lo tributável, violou

o referido preceito legal, pelo que deve ser revogada...”.
Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto, em serviço nesta Sec-

ção, é de parecer que o recurso merece provimento, não só pelas
razões constantes dos acórdãos deste STA, de 19-1-94 (Rec. no 15274)
e de 12-10-94 (Rec. no 18186), tirados em casos idênticos ao ora
em apreço, com a ali fixada jurisprudência de que o referido subsídio
de compensação não está sujeito a tributação do IRS, mas também
porque — a seu ver — “a norma daquele artigo 2o, no 2, do CIRS,
se interpretada como abrangendo importâncias pagas a título de com-
pensação ou indemnização de despesas será orgânica e materialmente
inconstitucional”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Em matéria de facto, a sentença recorrida regista o seguinte:
- “Na declaração de rendimentos de 1989, feita para liquidação

de IRS, o impugnante incluiu a falada verba, que foi abrangida por
essa liquidação;
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- Aquela importância havia-lhe sido abonada a título de subsídio
de compensação por nesse ano não ter utilizado a casa mobilada
a que, como magistrado do Ministério Público, tinha direito”.

Estes os factos.
Cuidemos agora da solução jurídica adequada para a questão que

o recurso traz para resolver e que respeita a saber se está ou não
sujeito a tributação em IRS o subsídio de compensação devido aos
magistrados do Ministério Público.

Vejamos.
A Lei no 47/86, de 15 de Outubro — Lei Orgânica do Ministério

Público — estabelece, no arto 80o:
“1 — Nas localidades em que se mostre necessário, o Ministério

da Justiça põe à disposição dos magistrados do Ministério Público,
durante o exercício da sua função, casa da habitação mobilada, me-
diante o pagamento de uma contraprestação mensal, a fixar pelo Mi-
nistro da Justiça, de montante não superior a um décimo do total
das respectivas remunerações.

2 — Os magistrados que não disponham de casa de habitação nos
termos referidos no número anterior ou não a habitem conforme
o disposto no no 2 do artigo 64o têm direito a um subsídio de com-
pensação fixado pelo Ministro da Justiça, ouvidos o Conselho Superior
do Ministério Público e as organizações representativas dos magis-
trados, tendo em conta os preços correntes do mercado local de
habitação”.

Acrescentando o arto 81o da mesma lei:
“A contraprestação é devida desde a data em que for publicada

a deliberação de nomeação até àquela em que for publicada a que
altere a situação anterior, ainda que o magistrado não habite a casa”.

Do exposto se vê, clara e inequivocamente, que o dito “subsídio
de compensação” surge, e funciona, como sucedâneo, como substi-
tutivo do fornecimento, pelo Ministério da Justiça, de “casa de ha-
bitação mobilada”.

E daí que se imponha determinar a natureza de tal prestação, com
vista à sua qualificação jurídico-tributária, em sede de IRS, no que
aqui releva.

O direito dos magistrados a casa de habitação mobilada foi le-
galmente consagrado, pelo menos, com o Estatuto Judiciário, apro-
vado pelo Decreto-Lei no 15344, de 10 de Abril de 1928, e, desde
então, tem-se mantido sempre em moldes idênticos aos actuais, fi-
xados, relativamente aos magistrados do Ministério Público, na citada
Lei no 47/86.

(Sobre a evolução legislativa do mencionado direito, cfr. Acórdão
deste STA, de 19 de Janeiro de 1994, in AD 389, pag. 550).

Ora, do respectivo enquadramento histórico-legal, resulta como ine-
vitável o nexo entre a atribuição da casa e a função exercida, referindo
até presentemente a lei — arto 80o, atrás citado e transcrito — que
“... o Ministério da Justiça põe à disposição dos magistrados do Mi-
nistério Público, durante o exercício da sua função...”, o que é re-
forçado pelo imediato arto 81o, agora no concernante à responsa-
bilidade pelo pagamento da contraprestação, que “é devida desde
a data em que for publicada a deliberação de nomeação até àquela
em que for publicada a que altere a situação anterior, ainda que
o magistrado não habite a casa”.

Quer isto dizer que o fornecimento da “casa de habitação mo-
bilada”, no descrito condicionalismo, não tem qualquer relação com
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o vencimento dos magistrados, seus subsídios ou emolumentos, mas
antes, e apenas, com o mero exercício da função de magistrado, tal
como acontece, “mutatis mutandis”, nos casos do Presidente da Re-
pública, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-
-Ministro, titulares de outros órgãos de soberania.

Por conseguinte, não há justificação para o entendimento do Mmo.
Juiz no sentido de que não é “a lei — Estatuto do Ministério Público —
outra coisa senão o contrato de trabalho onde figuram os direitos
e deveres das partes contratantes, o Estado e o magistrado, não ha-
vendo, pois, aqui, qualquer diferença entre este subsídio e o de igual
natureza auferido pelo trabalhador de uma entidade privada.

É que o fornecimento de casa aos magistrados — mediante, aliás,
“o pagamento de uma contraprestação mensal” —, bem como o seu
sucedâneo “subsídio de compensação”, não tem natureza remune-
ratória ou de retribuição do trabalho prestado, nem constitui benefício
ou regalia pela prestação ou em razão da prestação de trabalho, li-
mitando-se apenas, como já foi salientado, a possibilitar o exercício
da respectiva função, portanto, sem qualquer semelhança com o re-
ferenciado subsídio “auferido pelo trabalhador de uma entidade
privada”.

De modo que a dita atribuição de casa não é incidente de IRS,
no âmbito do arto 2o do respectivo Código, preceito que engloba,
nos seus vários números e alíneas, todos os rendimentos da categoria A
— rendimentos do trabalho dependente — sujeitos a esse imposto,
ali se exigindo, para o efeito, o carácter remuneratório, ou seja, que
se trate de rendimentos obtidos como retribuição do trabalho prestado
por conta de outrem.

E, se aquela prestação não é de tributar, também não será a con-
cessão do questionado “subsídio de compensação” que, destinado a
cobrir, a indemnizar, a “compensar” as despesas originadas pela falta
de atribuição da casa, seu substantivo, com ela “comunga da mesma
natureza e qualificação jurídico-tributária” (Ac. STA, de 12 de Ou-
tubro de 1994, AD 398, pag. 191).

De resto, e conforme alerta o Ministério Público, a norma daquele
arto 2o, no 2, do CIRS, se interpretada no sentido de abranger o
falado subsídio — importância paga a título de compensação ou in-
demnização de despesas — seria orgânica e materialmente incons-
titucional.

Na verdade, por força da alínea a) do no 2 do arto 4o da Lei no 106/88,
de 17 de Setembro — que concedeu ao Governo a necessária au-
torização legislativa e ao abrigo da qual foi emitido o diploma que
aprovou o CIRS —, são de considerar rendimentos do trabalho de-
pendente “todas as remunerações provenientes do trabalho por conta
de outrem, prestado quer por servidores do Estado e das demais
pessoas colectivas de direito público, quer em resultado de contrato
de trabalho ou de outro a ele legalmente equiparado”.

E, nos termos do no 4 do mesmo arto 4o, “o imposto incidirá sobre
o rendimento efectivo dos contribuintes...”.

Daqui se segue que as normas definidoras da incidência do IRS,
quando interpretadas como abrangendo rendimentos sem natureza
remuneratória ou de retribuição do trabalho prestado, mas, antes,
com carácter compensatório ou indemnizatório, serão organicamente
inconstitucionais, na medida em que, incluídos ali rendimentos não
identificados como “efectivos” nem como “remunerações”, resultará
violada a aludida lei autorizante e, consequentemente, ofendida a
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Constituição [cfr. artos 115o, no 2, 106o, no 2, e 168o, no 1, alínea i),
na versão de 1982].

Por outro lado, a eventual equiparação de realidades diferentes
— remunerações provenientes do trabalho, que proporcionam um
acréscimo patrimonial a quem as recebe, e importâncias pagas a título
de compensação ou indemnização, em que esse acréscimo não ocor-
re —, para efeito de as sujeitar a um mesmo tratamento jurídico-
-tributário, sem qualquer justificação para tanto, colide com o princípio
fundamental da igualdade (arto 13o da Constituição), assim padecendo
de inconstitucionalidade material a norma que tal equiparação
estabeleça.

De tudo resulta, pois, o êxito para a tese do recorrente, pelo que
não poderá manter-se a decisão sob censura.

Neste termos, e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento
ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se proce-
dente a deduzida impugnação, com a consequente anulação da li-
quidação impugnada, quanto ao montante a mais liquidado.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Santos Serra (relator) — Abílio Bor-
dalo — Castro Martins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Execussão fiscal. Remissão. Meios de reacção. Arto 355o, no

1 do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A remissão (artos 912 a 915 do CPC) também tem lugar
no processo de execução fiscal (v. arto 2, alínea f), do
CPT.)

2 — O arto 355, no1, do CPT não poderá impedir o recurso
do remitente dos despachos do chefe de repartição de
finanças que lhe afectem os direitos e interesses legítimos.

3 — É que o termo executado constante do arto 355, no1,
do CPT tem de ser interpretado num sentido amplo que
abrange todos os intervenientes no processo de execução
fiscal.

Recurso n.o 19 243 de que é recorrente Suzana Maria de Jesus Carbó
Batista, Tiago de Jesus Carbó Batista e Gustavo de Jesus Carbó
Batista de que foi Relator o Exmo Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

Suzana de Jesus Carbó Batista, Tiago de Jesus Carbó Batista e
Gustavo de Jesus Carbó Batista já identificados nos autos e remitentes
na venda por negociação particular efectuada, vieram interpor recurso
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do despacho do chefe da repartição de finanças do Cartaxo que re-
vogou a venda por negociação particular na qual haviam exercido
o direito de remição.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Leiria não
admitiu o recurso por os interesses dos recorrentes (RR) não poderem
obter protecção legal por a isso obstar o arto 355, no 1, do CPT
por não serem executados nem os representarem.

Os RR interpuseram recurso desta decisão para este STA, for-
mulando as conclusões seguintes:

1) Os RR, enquanto remitentes do direito alienado, têm interesse
legítimo em recorrer do despacho que lhes não reconheceu aquela
faculdade e da decisão que não recebeu o recurso interposto.

2) E têm-no porque foram directa e efectivamente afectados pela
decisão recorrida.

3) A decisão que não recebeu o recurso viola o disposto nos artos
680, 912 e 913 do CPC e ainda o arto 5 do CPT.

A representante da Fazenda Pública não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste STA é

do parecer que o recurso merece provimento por os remitentes es-
tarem abrangidos pelo arto 355, no 1 do CPT, podendo recorrer das
decisões do chefe da repartição de finanças que afectem direitos e
interesses legítimos deles, devendo fazer-se uma interpretação ex-
tensiva da norma em causa.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Mostram os autos que os RR, remitentes no processo de execução

fiscal em que seus pais eram executados.
O chefe da repartição de finanças revogou tal venda por negociação

particular na qual haviam exercido o direito de remissão, autorizando
a venda do bem por preço proposto pela Caixa Geral de Depósitos
(CGD).

Os remitentes interpuseram recurso do despacho que revogou a
venda por negociação particular, mas o Mo Juiz a quo não admitiu
o recurso por o despacho em causa não afectar ou lesar os direitos
e interesses legítimos dos executados e os interesses dos RR não
podem obter protecção legal pela via utilizada, dado a isso obstar
o disposto no arto 355, no 1, do CPT que só se refere ao executado.

Portanto, a questão a discutir é a de saber se os RR podem recorrer
de tal despacho do chefe da repartição de finanças.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso merece provimento.

2. O arto 355, no 1, refere-se às decisões do chefe de repartição
do finanças que afectem os direitos e interesse legítimos do executado
as quais são susceptíveis de recurso para o tribunal tributário de 1a

instância a interpor no prazo de 8 dias a contar da notificação.
O normativo citado só indica os interesses legítimos e direitos do

exectuado.
Ora, o vocábulo executado tem de ser interpretado no sentido amplo

ou seja de todo o interveniente no processo de execução que passa
a ser afectado por decisão do chefe de repartição de finanças. Além
do executado, o depositário, o credor reclamante, o arrematante, o
comprador dos bens penhorados, os preferentes, etc., podem ser afec-
tados nos seus direitos e interesses legítimos.

A lei (CPC e CPT) permite a sua intervenção no processo, por
isso, também a mesma lei tem de atribuir aos intervenientes o direito
de se defenderem quando os seus interesses foram efectuados (arto

2 do CPC).
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No que diz respeito a remição, a lei (arts. 912 a 915 do CPC),
em homenagem à família do exectuado, atribui ao cônjuge, os des-
cendentes e ascendentes do executado o direito de remir os bens
vendidos, para evitar a desagregação do património familiar (cfr. José
Alberto dos Reis, Processo de Execução, vol. 2o, Coimbra Editora,
1954, p 489; José Lebre de Freitas, A acção executiva, Coimbra Edi-
tora, 1993, p 272).

Se a lei atribui o direito de remir os bens vendidos em execução,
também deve conceder aos titulares do direito de remição a pos-
sibilidade de defender os seus direitos e interesses quando efectuados.

A remição também tem lugar no processo de execução (v. art.
2, alínea f), do CPT) fiscal (cfr. Alfredo José de Sousa e José da
Silva Paixão, Cód. de Proc. Trib. anotado, 2a Ed. Coimbra, Almedina,
1994, p. 694 (no 10)), portanto, quando os direitos do remitente forem
afectados, por despacho do chefe da repartição de finanças, podem
interpor recurso para o tribunal tributário de 1a instância.

O arto 355, no 1, do CPT não poderá impedir tal recurso por o
termo executado dever ser interpretação num sentido amplo que
abrange todos os intervenientes no processo de execução fiscal (v.
art. 9, no 3, do Cod. Civ.).

3. Em seguimento do exposto, o despacho recorrido não pode man-
ter-se por não ter interpretado e aplicado correctamente a lei, pelo
que tem de ser revogado a fim de ser substituído por outro que
conheça do recurso, prosseguindo, depois, seus legais termos, salvo
se houver algum obstáculo que tal impeça.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a decisão recorrida que deve ser substituída
por outra que conheça do recurso a fim de prosseguir seus termos
desde que não haja obstáculo que tal impeça.

Não são devidas custas.

Lisboa, 31 de Maio de 1995. — Francisco Rodrigues Pradal (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Contribuição autárquica. Isenções fiscais. Os T.L.P. não estão
isentos de contribuição autárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As isenções fiscais tem de ser estabelecidas por lei.
II — As isenções fiscais, por contrariarem o princípio da ge-

neralidade, são de natureza excepcional face à tributação
- regra.

III — Na isenção fiscal produz-se o facto tributário, mas a nor-
ma de isenção libera o cumprimento da obrigação
tributária.
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IV — Não há regra que conceda isenção da contribuição au-
tárquica dos T.L.P. relativamente aos prédios que pos-
suem.

V — As isenções da contribuição autárquica constam do
C.C.A. (arto 12o) ou do E.B.F. (arto 49o-A, 50o e 55o).

VI — Tal isenção não pode fundamentar-se no arto 2o, no 1
do D.L. 485/88, de 30/12, que se refere à contribuição
predial.

Recurso no 19.394, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
Telefones de Lisboa e Porto (T.L.P.) S.A., e do qual foi Relator
o Exmo. Conso. Dr. Francisco Rodrigues Pardal.

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

Telefones de Lisboa e Porto (T.L.P.), S.A., pessoa colectiva no

500281831, registada na C.R.C.L. sob. o no 377, com sede na Rua
Andrade Corvo, no 14, Lisboa, veio impugnar a liquidação da con-
tribuição autárquica, referente ao ano de 1992, efectuada pela re-
partição de finanças do Barreiro (2a Rep.), do montante de 45.928$00,
com os fundamentos seguintes:

É proprietária do prédio urbano com a matriz no U-03097, sito
na Estrada de Coina, freguesia de Palhais, concelho do Barreiro, onde
se encontram instalados os seus serviços uma central telefónica.

Até à entrada em vigor do D.L. 147/89, de 6.5, a impugnante en-
contrava-se isenta do pagamento de impostos, nos termos do arto

15o, alínea b), do Estatuto de Empresa Pública, aprovado pelo D.L.
48007, de 26.10.67.

Com a entrada em vigor, em 01.01.89, do D.L. 485/88, de 30.12,
foram revogados todos os benefícios fiscais da impugnante manten-
do-se contudo, ” ... as isenções de sisa e de contribuição predial”
- v. arto 9o, no 4, da Lei 88/89, de 11.9.

Ora, a partir de 1.1.89, não existe nenhum imposto denominado
”contribuição predial”, passando a figurar a ”contribuição autárquica”,
não tendo a alteração do nomen juris afastado a espécie ou figura
tributária em que aquela se insere.

Deste modo tem de entender-se que a impugnante está isenta de
contribuição autárquica, nos termos do arto 2o do D.L. 147/89, de
6.5, que lhe concede os direitos integrantes na esfera jurídica da antiga
empresa pública.

O representante da Fazenda Pública é pelo indeferimento da
impugnação.

O digno representante do Ministério Público é do mesmo parecer.
O Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal

julgou a impugnação procedente por, nos termos do arto 9o do C.C.,
dever entender-se que o legislador ao consagrar a isenção da con-
tribuição predial (arto 2o, no 1 do D.L. 485/88) queria referir-se à
isenção da contribuição autárquica, sob pena dessa disposição ficar
destituída de qualquer efeito útil a partir de 1.1.89.

O representante da Fazenda Pública interpôs recurso para este
Supremo Tribunal, alegando, em resumo, que os T.L.P. não estão
isentos de contribuição autárquica, por não estarem incluídos no arto

9o do C.C.A. e 50o do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
Os T.L.P., embora notificados do recurso interposto pela Fazenda

Pública não apresentaram contra-alegações.
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O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso merece provimento, dada a jurisprudência dominante neste
Supremo Tribunal, uma vez que não existe, expressamente nenhuma
isenção da contribuição autárquica para os T.L.P..

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
Está provado na sentença recorrida:
1) - A repartição de finanças do Barreiro (2a Rep.) liquidou aos

T.L.P., contribuição autárquica do montante de 45.928$00, referente
ao ano de 1992.

2) - Tal contribuição diz respeito ao valor tributável do prédio
urbano inscrito na matriz sob o no U-03097, sito na Estrada de Coina,
freguesia de Palhais, concelho do Barreiro.

Em face desta matéria de facto, o Mmo Juiz a quo julgou a im-
pugnação procedente por, dado o disposto no arto 9o do C.C. dever
entender-se que o legislador quando referiu contribuição predial que-
ria referir-se a contribuição autárquica sob pena do arto 2o, no 1,
do D.L. 485/88 ficar sem sentido útil.

A F.P. recorreu, alegando que nem o arto 9o do C.C.A. nem o
arto 50o do Estatuto dos Benefícios Fiscais se referem a tal isenção
concedida aos T.L.P.

Os T.L.P. não contra-alegaram.
O distinto representante do Ministério Público é de parecer que

o recurso merece provimento, dada a jurisprudência desta Secção.
2 - Resulta do relatado e mostram os autos que a questão a decidir,

neste recurso, consiste em saber se os T.L.P. estão isentos de con-
tribuição autárquica relativamente a um prédio de que são proprie-
tários e onde estão instalados os respectivos serviços - uma central
telefónica.

É sabido que as isenções fiscais têm de ser estabelecidas por lei
(arto 106o, no 2, da C.R.P.).

Por outro lado, as isenções fiscais, por contrariarem o princípio
da generalidade são de natureza excepcional face à tributação (v.
Nuno Sá Gomes, Teoria Geral dos Benefícios Fiscais, na C.T.F., 359
(Julho-Setembro de 1990), págs. 51 e segs.).

A isenção fiscal consiste na eliminação do nascimento da obrigação
tributária. Se não existir a isenção fiscal, a obrigação tributária cons-
titui-se e desenvolve-se, como consequência da verificação do facto
tributário.

Com efeito, a isenção - facto beneficiado - tem a natureza ex-
cepcional perante a tributação-regra, pois, tratando-se de uma situação
que cabe na previsão de facto tributário, das normas de incidência,
paralisa a respectiva tributação, impede o vencimento da obrigação
tributária em virtude de verificação da isenção.

A isenção fiscal pressupõe, em primeiro lugar, uma norma de in-
cidência que define o facto tributário que, ao verificar-se origina o
vencimento da obrigação tributária e, depois, a existência de uma
norma que concede a isenção, elimina o nascimento tributário, não
constante a verificação do facto tributário previsto na norma de
incidência.

É este traço que faz a separação entre a não incidência ou a de-
limitação negativa da incidência e a isenção fiscal. Nesta verifica-se
o facto tributário. Naquela não se realiza a hipótese prevista na lei,
não se produzindo o facto tributário, pela razão simples da actividade
que o sujeito realiza não ser tributada. Na isenção produz-se o facto
tributário mas a norma de isenção libera o cumprimento da obrigação
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tributária (cfr. Nuno Sá Gomes, Teoria Geral dos Benefícios Fiscais,
C.T.F., 359, p. 58 e segs.; Fernando Sainz de Bujanda, Lecciones
de Derecho Financiero, 9a ed., Universidad Completense, Faculdad
Derecho, Madrid, 1991, p. 211/213; Concha Perez de Ayalo Pelayo,
Temas de Derecho Financiero, 2a ed. Universidad Completense, Ma-
drid, 1990, p. 364 e segs; Perez de Ayala e Eusébio Gonzalez, Curso
de Derecho Tributário, Tomo I, 4a ed., E.D.E.R.S.A., Madrid, 1986,
p. 219 e segs.; Pedro Soares Martinez, Manual de Direito Fiscal,
Coimbra, Almedina, 1987, p. 236 a 263; João Augusto Filho, Isenções
e Exclusões Tributárias, José Bushatsky, Editora São Paulo, 1970,
p. 21 e segs. Ramiro Ribeiro Moraes, Compêndio de Direito Tri-
butário, Forense, Rio de Janeiro, 1984, p. 560 e segs.

Tudo isto revela que a isenção fiscal é uma figura com todos os
contornos legais.

Ora, não há nenhuma norma que conceda a isenção de contribuição
autárquica aos T.L.P. pelos prédios urbanos que possua.

Nem o C.C.A. - arto 12o - nem o E.B.F. - artos. 50o a 55o - inserem
qualquer preceito que estabeleça a isenção da contribuição autárquica
a favor dos T.L.P..

Se não há qualquer norma nesse sentido, isso significa que os T.L.P.
não gozam de isenção de contribuição autárquica relativamente aos
prédios urbanos de que é proprietária.

3 - Sabe-se que o Estatuto aprovado pelo D.L. 48007, de 26.10.67,
concedia aos T.L.P. ”a isenção de impostos, contribuições e taxas
gerais ou especiais do Estado, das autarquias locais ou de institutos
públicos, bem como de custas judiciais”.

Todavia, para evitar ”a proliferação da legislação existente sobre
incentivos fiscais e a sua extensão a inúmeros domínios, com as con-
sequentes ”dificuldades, quer a nível das receitas públicas quer a nível
da justiça e do equilíbrio do sistema tributário” e ”o acréscimo da
carga fiscal para todos os não beneficiários de incentivos” levam jus-
tamente à extinção de alguns benefícios fiscais” que razões de vária
ordem apontam no sentido de nada justificar a sua manutenção” (Re-
latório do D.L. 485/88, de 30.12).

Assim, o arto 2o, no 1, do D.L. 485/88 revogou o dito arto 15o,
alínea b), do Estatuto aprovado pelo D.L. 49007 a partir de 1.1.89,
mantendo ”a isenção da sisa e da contribuição predial.

Acontece que, desde 1.1.89, deixou de existir a contribuição predial
porque nessa data entrou em vigor o C.C.A..

Assim sendo, não se sabe qual é o sentido do preceito de manter
a partir daquela data a isenção da contribuição predial que deixou
de existir naquele momento.

Poderia entender-se que o D.L. 485/88 não pode deixar de se referir
ao imposto que viria substituir a contribuição predial ou seja a con-
tribuição autárquica.

Não pode considerar-se que haja um lapso terminológico. Se tal
acontece, o legislador já teria procedido à sua rectificação.

Por outro lado, o D.L. 442-C/88, de 30/11, é anterior ao D.L. 485/88,
de 30/12.

O legislador sabia que, a partir de 1.1.89, deixava de existir a con-
tribuição predial.

Perante um condicionalismo tão próximo e preciso não pode en-
tender-se que tal referência se destinava à contribuição autárquica
e não como se escreveu contribuição predial.

Sabe-se que os impostos, nos termos dos artos. 106o e 107o da
C.R.P., são dominados pelos princípios da legalidade e da tipicidade.
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Por outro lado, os impostos são criados por lei, a qual determina
a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes
(arto 106o, no 2, da C.R.P.).

Deste modo, nem a Administração Fiscal ou os contribuintes podem
interpretar as leis fiscais de molde a que possam violar aqueles prin-
cípios que decorrem da lei (v. arto 106o, no 2, da C.R.P.; cfr. Pedro
Soares Martinez, Manual cit, p. 131 e segs.), não podendo haver in-
cidências ou isenções que não constem taxativamente da lei.

É por isso que não pode considerar-se adequada uma invocada
interpretação extensiva (v. arto 9o do E.B.F.) do arto 2o, no 1, do
D.L. 485/88, por não se verificar o respectivo condicionalismo legal
(arto 9o, no 2, do Cód. Civ.). Não se pode estender a norma para
abarcar a isenção de contribuição autárquica aos T.L.P.. O que o
preceito concede, é a isenção da contribuição predial (ver Nuno Sá
Gomes, Benefícios Fiscais, C.T.F., 362, p. 255/256).

Também não é curial fazer apelo ao arto 2o, no 1, alínea d), do
D.L. 215/89, de 1.7, por ser tal norma que expressamente contempla
as entidades referidas no arto 50o, no 1, do E.B.F. e onde não está
incluída a R.

Acontece que o arto 2, no 1, do D.L. 485/88, na parte que se refere
à isenção da contribuição predial se deve considerar revogado por
haver incompatibilidade entre tal norma e as normas constantes de
leis posteriores.

A partir de 1.1.89, deixou de haver contribuição predial (artos. 2o

e 3o do D.L. 442-C/88, de 30/11) e as isenções da contribuição au-
tárquica ou constantes do C.C.A. (arto 12o) ou do E.B.F. (artos. 50o

a 55o) ou de acordo celebrado com o Estado (arto 5o do D.L. 442-C/88,
arto 2o, no 2, do D.L. 215/89, e 49o-A do E.B.F. com a redacção
do D.L. 95/90, de 20/3 - arto 3o, no 2).

São estas as normas que regulam as isenções da contribuição au-
tárquica. É este o sistema gizado pelo legislador. Se nenhuma delas
concede a isenção da contribuição autárquica aos T.L.P., a conclusão
é de que estão sujeitos a tal imposto. São estas normas que expressam
a vontade do legislador.

4 - Também não pode dizer-se que seja aplicável ao caso sub júdice
o disposto no arto 5o do D.L. 442-C/88 (v. arto 2o, no 2, do D.L.
215/89; arto 49o-A do E.B.F.), por não se verificar nenhum acordo
celebrado com o Estado para a concessão de isenção de contribuição
predial.

As isenções em causa haviam sido concedidas pelo arto 15o, alínea
b), do Estatuto anexo ao D.L. 48007, de 26.10.67. É que a concessão
concedida à The Anglo-Portuguese Telephone Company Ltd (A.P.T.)
cessou em 31.12.1967, por a partir de 1.1.68, por a partir dessa data
os serviços passarem para a órbita dos T.L.P. (base 7 do D.L. 48903,
de 11 Nov. 1968). É que tal serviço público passou a ser explorado
pelos T.L.P.. A concessão terminara com o D.L. 48007.

Tais acordos mantém-se, como já disse e também se podem celebrar,
como dispõe o arto 49o-A do E.B.F.. Refira-se, a título de exemplo,
a Resolução do Conselho de Ministros no 25/91, de 20.6.91 (no D.R.,
I Série, no 51, de 4.7.91) que concede benefícios fiscais à FORD
WOLKSWAGEN para instalação de uma fábrica de veículos Au-
tomóveis em Palmela e entre eles a isenção de contribuição autárquica
(no 5, alínea c)). até 31.12.2001 (note-se que aparece pela primeira
vez, a actuação do Tribunal Arbitral para questões fiscais).

5 - Não se pode também extrair qualquer argumento do arto 2o,
no 1, do D.L. 147/88, de 6.5 quando estipule que ”os T.L.P., S.A.,
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sucedem automática e globalmente à empresa pública T.L.T., e con-
tinuam a personalidade jurídica desta, conservando a universalidade
dos bens, direitos e obrigações, integrantes da sua esfera jurídica no
momento da transformação, não podendo transmitir a isenção de
contribuição autárquica pela razão simples de, nessa altura, já não
existir.

Acontece que o D.L. 147/88 não podia estabelecer isenções por
não ter sido publicado ao abrigo de qualquer autorização legislativa
(artos. 106o, no 2, 168o, no 1, alínea i), artos. 2o a 5o e 201o, no 1,
alínea b) da C.R.P.), pois como se vê do seu texto, foi publicado
ao abrigo do arto 201o, no 1, alínea a), da C.R.P..

A expressão ”conservando ... os direitos e obrigações” não abrange
as isenções fiscais, nem podia abranger por o despacho não ter dig-
nidade constitucional para tal.

Os T.L.P., E.P., na data de transmissão (D.L. 147/89, de 6.5) não
gozavam da isenção da contribuição autárquica, por consequência,
não a podiam transmitir (nemo plus juris ad alium transferre patest
quam ipse habet).

6 - Refira-se ainda que a contribuição autárquica não tem a mesma
natureza jurídica que tinha a contribuição predial.

A contribuição predial era um imposto que incidia sobre os ren-
dimentos dos prédios - rústicos e urbanos - situados no continente
e ilhas adjacentes (arto 1o do Cód. da Cont. Pred. e do Imp. sobre
Indústria Agrícola).

Por um lado, a contribuição autárquica é um imposto novo, de
natureza diferente da contribuição predial. Esta incide sobre o ren-
dimento e aquela sobre o valor patrimonial (arto 7o do C.C.A.). Aquela
era um imposto sobre o rendimento, esta é um imposto sobre o
património.

A contribuição autárquica é um imposto novo com normas próprias
quer de incidência quer de matéria colectável (v. artos. 1o, 7o e segs.,
cfr. Relatório nos. 1, 2, 3 e 7).

Daí que o sistema de isenção seja diverso (ver Relatório do C.C.A.,
no 5) quer através do arto 12o do C.C.A. quer nos termos dos artos.
49-A, 50o a 55o do E.B.F.. Tem uma regulação própria.

De tudo isto resulta que a contribuição autárquica é um imposto
novo com regime jurídico diferente do da contribuição predial.

7 - Não se diga que o legislador se exprimiu deficientemente, di-
zendo menos que queria (minus dixit quam voluit) quando redigiu
o arto 2o, alínea 1), do D.L. 485/88, ao não aditar o vocábulo autárquica
em vez de predial e, por isso, o interprete deva presumir que o le-
gislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o
seu pensamento em termos adequados e precisos (arto 9o do Cód.
Civ.) e não efectuar uma interpretação que torne sem interesse, sem
conteúdo, a isenção da contribuição predial prevista citada arto 2o

alínea i), do D.L. 485/88.
Não se pode interpretar um texto claro - v. supra no 2 - e preciso,

invocando que a vontade do legislador era outra. Se tinha outro ob-
jectivo (cfr. Karl Engish - Introdução ao Pensamento Jurídico, 6a

ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1988, p. 176 e segs.)
devia exprimir-se nesse pendor. Há-de haver elementos precisos nesse
sentido.

O legislador ao referir contribuição predial pretendia mesmo indicar
predial e não autárquica (v. arto 2o, alínea 3), do D.L. 485/88) e,
por isso, não é legítimo ao interprete declarar uma coisa que não
está no texto.
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Acresce que quer o C.C.A. quer o E.B.F. já foram alterados várias
vezes e não se corrigiu o arto 2o, alíneas 1) e 3), do D.L. 485/88,
nem foram concedidas isenções de contribuição autárquica aos T.L.P.
(ou os C.T.T. cujo texto tem a mesma redacção).

Tudo isto significa, como já dissemos - ver supra no 3 - que o
arto 2o, no 1, do D.L. 485/88 se deve considerar revogado na parte
que se refere à isenção de contribuição predial, por, a partir de 1.1.89,
deixar de haver tal imposto e as isenções de contribuição autárquica
constam do C.C.A. (arto 12o) ou E.B.F. (artos. 49o-A e 50o a 55o).

8 - Os T.L.P. fundamentam a sua impugnação no facto de no prédio
urbano em questão estar instalada uma central telefónica, constituindo
tal prédio uma infra-estrutura integrante da rede básica de teleco-
municações - é um suporte físico ”aos nós de concentração, comutação
ou processamento”, constituindo um bem do domínio público (arto

9o, no 4, da Lei 88/89, de 11/9), não estando sujeito a contribuição
autárquica (arto 9o do C.C.A.) pelo que nenhum imposto é devido
relativamente ao prédio em causa.

Ora, está provado nos autos que o referido prédio está inscrito
em nome dos T.L.P. e não em nome do Estado.

Com efeito a contribuição autárquica foi liquidada aos T.L.P. por
em 31.12.92, o prédio mencionado estar inscrito em seu nome (arto

18o do C.C.A.). Os T.L.P. é que são o respectivo sujeito passivo.
Tal não sucedia se o prédio pertencesse ao Estado porque, nos

termos do arto 9o do C.C.A., tal prédio não estaria sujeito a con-
tribuição autárquica.

Isto significa: ou o prédio pertence ao Estado e não está sujeito
a contribuição autárquica; ou está inscrito na matriz em nome dos
T.L.P. e, como não há isenção, é lhe liquidada a respectiva contribuição
autárquica (arto 18o do C.C.A.).

9 - Em face do exposto, a sentença recorrida não pode manter-se,
por não ter feito correcta interpretação e aplicação da lei, uma vez
que não há nenhuma norma que conceda, expressamente isenção
de contribuição autárquica aos T.L.P. o que significa que a liquidação
da contribuição autárquica é legal, por isso, é de manter.

Neste sentido, é a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal
só há um Exmo. Senhor Dr. Juiz Conselheiro que vota vencido como
pode ver-se dos acórdãos de 3.7.91 recurso no 13.412 - no Apêndice
ao D.R. de 20.09.93, pág. 526; de 30.10.91 - recurso no 13.843, nos
A.D. 366, p. 365 e na Rev. Leg. e Jur. 125, p. 170 (com comentário
concordante do Professor Doutor Teixeira Ribeiro, p. 179/180); de
30.10.91 - recurso no 13.496; no FISCO, 45 (1992), p. 27, com anulação
discordante do Dr. Luís Manuel Teles Menezes; de 15.1.92 - recurso
no 13.634 - nos A.D. 376, p. 413; de 27.10.93 - recurso no 15.082.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, mantendo-se a li-
quidação da contribuição autárquica impugnada.

Só são devidas custas no Tribunal Tributário de 1a Instância de
Setúbal (arto 3o da Tabela de Custas no S.T.A.).

Lisboa, 31 de Maio de 1995 — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 31 de Maio de 1995

Assunto:

Custas. Valor atendível para a sua contagem. Juros de mora.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os juros de mora, que visam indemnizar o Estado ou
outras entidades do prejuízo pelo não cumprimento pon-
tual duma obrigação, não podem considerar-se parte in-
tegrante da ”dívida exequenda”, cujo valor é o atendível,
para efeito de custas, na oposição à execução.

II — Assim, a ”dívida exequenda” não abrange quaisquer juros
de mora, mesmo que já vencidos e, como tal, indicados
no título executivo a acrescer à dívida nele certificada.

Recurso n.o 19 408. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Sil-
copinta-Sociedade de Construções, Lda. e Fazenda Pública; Relator:
Exmo. Conselheiro Dr. Coelho Dias.

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

1. O Exmo. Procurador da República, junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra, inconformado com o despacho do
Mmo. Juiz desse Tribunal de 9 de Março 95, no qual se determinou
a manutenção da conta de custas efectuada na sequência da decisão
certificada a fls. 19, que julgou improcedente a oposição deduzida
por ”Silcopinta-Sociedade de Construções, Lda.” à execução movida
por cobrança de dívidas ao CRSS de Coimbra e respectivos juros
de mora, conta essa cuja reforma fôra requerida por aquele Ma-
gistrado, daquele despacho veio recorrer para este STA, assim con-
cluindo a alegação do recurso.

”1a. — Nos termos do artigo 7o, no 1, do Regulamento das Custas
dos Processos das Contribuições e Impostos, na parte referente ao
processo de execução, alínea c), prescreve-se que, na oposição, o valor
atendível, para efeitos de custas, é ”o da dívida exequenda a que
respeitar”;

2a — A conta no 58, constante de fls. 46 dos autos, foi efectuada,
tomando por base, como valor do processo, a quantia de 513.508$00;

3a. — Deverá, no entanto, ser considerada, para esse efeito, a im-
portância de 744.196$00 (513.508$00, respeitantes a contribuições,
mais 230.688$00 de juros de mora já liquidados no título executivo),
por ser esse o valor da dívida exequenda.

4a — Daí resulta, tal como foi requerido, ao abrigo do disposto
nos nos. 1 e 2 do artigo 138o do Código das Custas Judiciais (aplicável
nos termos do artigo 2o do aludido Regulamento) que a dita conta
devesse ter sido reformada, por não ter sido elaborada tomando por
base a quantia exequenda de 744.196$00, ou seja, por não estar feita
de harmonia com as disposições legais.

5a. — O douto despacho recorrido, ao indeferir tal requerimento,
decidindo pela manutenção da conta em apreciação, violou o disposto
nos artigos 7o, no 1, do Regulamento das Custas dos Processos das
Contribuições e Impostos, na parte referente ao processo de execução,
alínea c), e 138o do Código das Custas Judiciais.
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6.a — Razões porque deve ser revogado o mencionado despacho
e ordenar se proceda à reforma da referida conta em conformidade
com o acima exposto.

1.1. Sem contra-alegações, subiram estes autos de recurso a este
Tribunal e, colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

2. Conforme se vê do processo, a conta de custas, cuja reforma
fôra requerida pelo Mo. Po., foi efectuada na sequência da sentença
que julgou improcedente a oposição deduzida contra a execução mo-
vida com base na certidão, fotocopiada a fls. 13, emitida pelo CRSS
de Coimbra, na qual se menciona que a já referida Sociedade era
devedora de contribuições, no total de 513.508$00, e de juros de mora,
calculados até 10.11.93, no total de 230.688$00, bem como dos vin-
cendos, até integral pagamento das contribuições em dívida, às taxas
aí indicadas.

E, na referida conta, conforme fls. 27, atendeu-se ao valor das
contribuições em dívida - 513.508$00 - e não ao valor total da referida
certidão - 744.196$00 - que engloba os juros calculados até 10.11.93,
no montante de 230.688$00.

Ora, segundo o recorrente, o valor atendível para efeitos de custas
seria o de 744.196$00, por esse ser o valor da dívida exequenda, abran-
gendo esta, portanto, os juros de mora já liquidados no título executivo,
contrariamente ao entendimento seguindo no despacho recorrido, que
indeferiu a requerida reforma da conta nesse sentido.

Vejamos, pois, se procedem as conclusões do recorrente.
Nos termos do art. 7o, no 1, ”No processo de execução”, al. c),

do Regulamento das Custas, o valor atendível, para efeito de custas,
na oposição, é o da dívida ou parte da dívida exequenda a que respeitar.

A dívida exequenda, em processo de execução fiscal, é a dívida
ao Estado, a outras entidades, mas equiparada por lei aos créditos
do Estado, ou a receita parafiscal, que vem certificada no título exe-
cutivo, com indicação da sua natureza e proveniência, bem como
do respectivo montante, da responsabilidade de determinado deve-
dor — cfr. artos. 233o e 249o do C. P. T. E., nos termos do n.o 2 deste
último dispositivo, nesse título deve indicar-se, ainda, a data a partir
da qual são devidos juros de mora e a importância sobre que incide.

Assim, os juros de mora, que visam indemnizar o Estado ou outras
entidades do prejuízo pelo não cumprimento pontual de uma obri-
gação — cfr. art. 1o do DL. 49.168, de 5 de Agosto 69 e Correia
das Neves, ”Manual dos Juros”, 2a Ed. pag. 27 — aparecem-nos, na-
quele preceito, como é próprio da sua natureza e função, com au-
tonomia relativamente à dívida certificada no título executivo.

E, conforme se fez constar, aliás, da informação certificada a fls. 29,
à qual aderiu o despacho recorrido, idêntica autonomia ressalta do
preceituado nos artos. 279o, 5, 282o, 3, 284o e 341o, 2 e 3 e 7, do
CPT, o que nos leva a concluir que o legislador nunca configurou
a ”dívida exequenda” como podendo abranger juros de mora, mesmo
aqueles já vencidos no momento em que é extraído o título executivo,
como sucedeu no caso dos autos.

Temos, pois, como correcto, o entendimento sugragado, no des-
pacho recorrido, no sentido de que a ”dívida exequenda”, a que se
refere o mencionado preceito do Regulamento das Custas, não abran-
ge quaisquer juros de mora, mesmo que já vencidos e, como tal,
indicados na certidão executiva.

Deste modo, improcedem as conclusões do recorrente, devendo
manter-se, na ordem jurídica, o despacho recorrido.
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3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela)

Lisboa, 31 de Maio de 1995 — João José Coelho Dias — (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo.

Acórdão de 31 de Maio de 1995.

Assunto:

Intimação para passagem de certidão. Competência dos Tri-
bunais Tributários de 1a Instância. Incompetência em razão
do território. Incompetência em razão da matéria. Recurso
jurisdicional. Poderes de cognição. Âmbito do caso julgado.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se um tribunal tributário de 1a Instância a quem foi
dirigida petição de intimação de certa entidade para a
passagem de uma certidão se declarou incompetente em
razão do território, não pode o Ministério Público recorrer
de tal decisão pedindo a sua revogação por, como arguira
no seu parecer, o tribunal a quo ser incompetente em
razão da matéria para conhecer desse pedido.

2 — Não é tarefa dos tribunais de recurso emitir pareceres
ou mesmo decisões com valor meramente doutrinário.

3 — No caso o tribunal a quo declarou-se incompetente, pelo
que o Mo Po só podia recorrer de tal decisão se entendesse,
ao invés, ser ele competente.

4 — A única pronúncia aqui suscpetível de tansitar em julgado
(e que já transitou por não ter sido impugnada) é a que
o tribunal a quo é incompetente para conhecer do pedido
formulado na petição inicial: ainda que na sentença se
possa colher uma implícita ou mesmo explícita afirmação
da competência de outro tribunal, isso não constitui pro-
núncia susceptível de formar caso julgado se não im-
pugnada, pois esse outro tribunal, mesmo neste processo,
não fica vinculado a considerar-se competente, designa-
damente em razão da matéria.

Recurso n.o 19.554. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: An-
tónio José Antão Pinto Loureiro; Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

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

1. ANTÓNIO JOSÉ ANTÃO PINTO LOUREIRO, residente em
Coimbra, requereu ”a intimação do senhor director da Telecom Por-
tugal da área de Coimbra para a passagem de uma certidão”.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra, a quem a petição
foi dirigida, lavrou a Sentença de fls. 66 e segs. em que se declarou
incompetente em razão do território para conhecer do pedido.
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De tal decisão sobe este recurso per saltum, interposto pelo Mo Po,
que pretende seja ela revogada porque, conforme arguira quando
o processo lhe fora com vista, o tribunal a quo era incompetente
em razão da matéria para conhecer desse pedido.

2. Mas não pode tal pretensão ser acolhida.
Não é tarefa dos tribunais de recurso emitir pareceres ou mesmo

decisões com valor meramente doutrinário.
Ora, no caso o Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra

declarou-se incompetente. Por isso o Mo Po só podia recorrer de
tal decisão se entendesse, ao invés, ser ele competente. Não assim
se concordasse, como concorda, com tal veredicto de incompetência,
ainda que, desde logo, em razão da matéria e não apenas em razão
do território.

Ainda que na sentença sob recurso se possa colher uma implícita
ou mesmo explícita afirmação da competência de outro tribunal tri-
butário de 1.a instância (”o da sede da autoridade recorrida”), isso
não constitui pronúncia susceptível de formar caso julgado se não
impugnada. Esse outro tribunal, mesmo neste processo, não fica vin-
culado a considerar-se competente, designadamente em razão da
matéria.

A única pronúncia aqui susceptível de transitar em julgado (e que
já transitou por não ter sido impugnada) é a de que o Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Coimbra é incompetente para conhecer
do pedido formulado na petição inicial.

3. Pelo exposto nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da tabela).

Lisboa, 31 de Maio de 1995 — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Reclamação de créditos. Sub-rogação do Estado nos direitos
da C.G.D. credora em virtude de pagamento de parte do
crédito daquela, em cumprimento de aval prestado. - Arto
593o, 2, do C.Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Pago pelo Estado, em cumprimento de aval prestado,
parte dum crédito da C.G.D., garantido por hipoteca,
ficou aquele sub-rogado nos direitos da Caixa credora,
gozando, assim, de garantia real permissiva de reclamação
do seu crédito.

II — Nos termos do disposto no no 2 do arto 593o do C. Civil,
a sub-rogação, no caso de satisfação parcial, não pre-
judica os direitos do credor ou do seu cessionário, quando
outra coisa não for estipulada.

III — A preferência, aqui estabelecida, do credor primitivo, par-
cialmente pago, sobre o terceiro sub-rogado, pelo resto
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da dívida, só será de reconhecer, porém, quando seja
manifesto o prejuízo do credor sub-rogante, atendendo-se
ao montante dos créditos e do produto da arrematação
destinado a satisfazê-los.

Recurso no 13.525, em que são recorrente Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência e Fazenda Pública e recorrido Esonemo Es-
cola de Olaria Negra de Molelos, Lda, e Banco Fonsecas & Burnay,
E.P., e do qual foi Relator o Exmo. Conso. Dr. João José Coelho
Dias.

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

1. - A Caixa Geral de Depósitos, em representação do Estado,
inconformada com a sentença de verificação e graduação de créditos,
de fls 102, proferida em 7.5.90, pelo Mmo. Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viseu, da mesma interpôs recurso para este S.T.A.,
formulando as seguintes conclusões:

”1a - O Estado frui de garantia real - hipoteca - sobre os bens
penhorados e vendidos nos autos de execução fiscal;

2a - A garantia real que acompanhou o crédito parcialmente sa-
tisfeito à credora Caixa Geral de Depósitos;

3a - Alegou e demonstrou a titularidade desse crédito sub-rogado
e da respectiva garantia;

4a - A garantia hipotecária de que frui o crédito do Estado, por
se tratar de sub-rogação parcial, não prejudica o direito e a garantia
hipotecária da Caixa Geral de Depósitos;

5a - O crédito do Estado deve ser graduado imediatamente após
o da Caixa Geral de Depósitos;

6a - A sentença recorrida violou, por deficiente interpretação e
aplicação, o disposto nos artigos 644o, 594o e 593o do Código Civil”.

Termina pedindo, com o provimento do recurso, se revogue, nessa
parte, a decisão recorrida, graduando-se o crédito do Estado ime-
diatamente após o seu crédito.

1.1 - O Mmo. Juiz veio reconhecer, a fls. 117, dever-se a lamentável
erro a solução encontrada da sentença e, sem que tenha havido con-
tra-alegações, o Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste
S.T.A., emitiu parecer no sentido do provimento do recurso.

1.2 - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. - Na sentença recorrida relativamente ao crédito de 15.170.464$00

reclamado pela C. G. Depósitos, a fls. 2, em representação do Estado,
e que havia sido, com os demais, liminarmente admitido a fls. 101,
escreveu-se o seguinte:

”Como já vimos a Caixa Geral de Depósitos veio reclamar em
representação do Estado a quantia de 15.170.464$00, resultante do
pagamento em execução de aval que prestou à ”Esonemo - Escola
de Olaria Negra de Molelos, Lda”, gozando de privilegio creditório
nos termos dos artigos 735o, no 2, e 747o, no 1, alínea a), do Código
Civil.

No entanto, nos presentes autos só se encontram penhorados imó-
veis, afastando-se, assim, da graduação do dito crédito”.

É contra esta parte da sentença que se insurge o Estado, que passou
a ser representado pela Fa. Pa., cfr. Acórdão de fls. 127 e ratificação
de fls. 130 porquanto, reconhecendo, embora, terem sido indevida-
mente invocados, na reclamação de crédito, os artos. 735, 2, e 747o,



1628

1, a), do C. Civil, que respeitam aos privilégios cerditórios, certo
é que frui da garantia real de hipoteca, que assistia ao crédito da
Caixa e que, atento o pagamento que efectuou de parte desse crédito,
com sub-rogação nos direitos do credor, nos termos do arto 644o

do C.Civil e no 11 do Despacho Normativo no 231/78, de 15 de Se-
tembro, e com os efeitos do no 2 do arto 593o, daquele Código, para
ele, Estado, se transmitiu, circunstâncias estas que constavam da re-
clamação do crédito e que comprovou, pelo que o mesmo deveria
ter sido graduado imediatamente após o crédito da C.G.D..

Ora, como vimos, o crédito em causa, admitido e não impugnado,
pelo que haveria de declarar-se reconhecido e ser graduado, nos ter-
mos do arto 868o do C.Civil, apenas o não foi por, no entender do
julgador, carecer de garantia real sobre os bens penhorados e vendidos
- bens imóveis.

Porém, conforme se alega neste recurso, nos termos do no 11 do
Despacho Normativo no 231/78, de 15 Set., e arto 644o do C. Civil,
o Estado, ao efectuar o aludido pagamento em cumprimento do aval
prestado, ficou sub-rogado nos direitos do credor, entre eles o direito
de garantia da hipoteca de que gozava a Caixa, nos termos dos artos.
594o e 582o a 584o do C. Civil. De facto, ”Verificada a sub-rogação,
voluntária ou legal, o interveniente, adquirida a posição de credor,
fica com as garantias e acessórios do seu direito, tal como se houvesse
cessão de créditos (cfr. arto 582o) Se passou a haver contitularidade
do direito, haverá, igualmente, contitularidade dos acessórios. ”(cfr.
Pires de Lima e Antunes Varela, ”Cód. Civil Anotado”, vol. I, pág.
426, nota 1 ao arto 594o)”.

Assim, o crédito reclamado pela Caixa, em representação do Estado,
ao abrigo do arto único do D.L. 608/76, de 24 de Julho, goza de
garantia real - hipoteca - sobre os bens penhorados e vendidos, mas
deveria, porém, ser graduado a par do crédito hipotecário da Caixa
e não depois deste, como pretende o recorrente, quer por aplicação
do regime do arto 593o (efeitos da sub-rogação) quer perante o es-
tatuído no arto 604o, ambos do Cód. Civil, o qual determina que,
não existindo causas legítimas de preferência, os credores têm o direito
de ser pagos proporcionalmente pelo preço dos bens do devedor,
quando ele não chegue para integral satisfação dos débitos (cfr. ainda
arto 745o, no 2, do C.Civil, no tocante ao concurso de créditos pri-
vilegiados, e Rodrigues Pardal, ”Questões de Direito Fiscal”, Cader-
nos, da C.T.F., no 70, págs. 117/118).

É que, como vimos, ambos os créditos estão garantidos pela mesma
hipoteca, não havendo, assim, relação de preferência entre eles - cfr.
arto 686o, 1, do C. Civil, e 6o, 1 e 2 do C. R. Predial.

A pretensão do Estado, recorrente, em ver o seu crédito graduado
a seguir ao da Caixa, embora não esteja fundamentado, traduz, cer-
tamente, a sua posição na querela existente à volta da interpretação
do no 2 do arto 593o do C. Civil: ”no caso de satisfação parcial, a
sub-rogação não prejudica os direitos do credor ou do seu cessionário,
quando outra coisa não for estipulada”.

Querela esta motivada pela alteração do que, em tal matéria, dis-
punha o Código de Seabra, no seu arto 782o, em que era conferida
ao credor, parcialmente satisfeito, preferência sobre o sub-rogado,
pelo resto da dívida (cfr. Rodrigues Bastos, ”Das Obrigações em Ge-
ral”, vol. III, 1972, pág. 172/175, citando Vaz Serra, B.M.J., no especial
(1955), págs. 320 e 323, A. Varela, ”Das Obrigações em Geral”, vol.
II, 5a ed., pág. 346 e segs., e, especialmente o minucioso Parecer
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da P.G.R. no 40/90, publicado no D.R., II Série, de 23.7.92, com
remissões para diversos Autores, nacionais e estrangeiros, e para a
Jurisprudência).

E, reportando-nos, essencialmente, ao aludido Parecer da P.G.R.,
na parte em que o mesmo tem a ver com a questão destes autos,
devidamente adaptado - suas conclusões 1a a 4a e respectivo texto
julgam-se pertinentes as seguintes considerações, que conduzem à
posição já adiantada supra, não coincidente, totalmente, com a as-
sumida no recurso.

É defensável, desde logo, que, no caso de garantia parcial prestada
pelo Estado, como avalista, tendo este cumprido ”pontualmente”, a
obrigação assumida, tal situação não se integra na previsão do no

2 do arto 593o, não havendo, pois, que discutir a eventual ”preferência”
do credor no exercício do direito pela parte não cumprida (cfr. ponto
8 da IV parte do Parecer);

Depois, mesmo que essa solução seja havida como demasiado ar-
rojada, face ao teor da lei, como nos parece, certo é que, perante
as dúvidas e incertezas que antecederam a redacção do preceito, face
ao direito anterior, tendo-se optado por uma fórmula que exclui a
”preferência” do credor e se limita a impedir o prejuízo dos seus
direitos, não pode afirmar-se, com total segurança, nomeadamente
quanto à sub-rogação legal, que se quiz manter, em quaisquer cir-
cunstâncias, a preferência do credor primitivo, parcialmente pago,
sobre o terceiro sub-rogado, pelo resto da dívida (cfr. A. Varela,
ob. cit., pág. 347, ”Cód. Civil Anotado” do mesmo A. e Pires de
Lima, vol I, 1967, págs. 425/426, e ponto 5 da parte IV do Parecer
da P.G.R.);

Assim, a ”preferência” só será de reconhecer quando for manifesto
o prejuízo do credor sub-rogante, o que não é, seguramente, o caso
dos autos dado o montante dos créditos e o produto da arrematação
- 10.300 contos - destinados a satisfazê-los;

Finalmente, gozando o Estado da garantia da hipoteca, em con-
titularidade com a C. G. Depósitos. assistindo-lhe, por isso, como
já se referiu supra, nos termos dos artos. 604o e 686o, 1, do C. Civil,
e 6o, 1 e 2, do C. R. Predial, o direito de ser pago, na proporção
do seu crédito, pelo produto da venda dos bens do devedor, quando
ele não chegue para integral satisfação dos débitos, afigura-se-nos
que o prescrito no arto 593o, 2, do C. Civil, ponderadas as aludidas
razões, não é impeditivo do reconhecimento daquele direito.

Todavia, face à pretensão formulada pelo Estado recorrente, a qual
se insere no domínio das relações privadas, e não estando em causa
normas imperativas, a graduação do seu crédito terá de conformar-se
com o pedido formulado no recurso, ou seja, posicionando-o logo
a seguir ao crédito da C. G. Depósitos.

3. - Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se,
em parte, a sentença recorrida, graduando-se, em terceiro lugar, a
seguir aos créditos da C. G. D., o crédito do Estado, que havia sido
reclamado por aquela, e respectivos juros relativos a três anos, pas-
sando para quarto lugar a restante quantia exequenda e o crédito
do Banco Fonsecas & Burnay, e respectivos juros, em tudo o mais
se mantendo o decidido na instância.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim da Silva Rodrigues — Agostinho de Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado
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Acórdão de 14 de Junho 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 dum 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 — Discutindo-se no recurso que o oponente foi adminis-
trador da executada originária só até determinada data,
e que não actuou com culpa, tal matéria constitui questões
de facto.

III — Em tal situação é competente para o conhecimento do
recurso o Tribunal Tributário de 2a instância nos termos
do art. 41o no 1 alín. a) do ETAF.

Recurso no 14 462. Recorrentes: José Manuel Gonçalves de Morais
Cabral; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abí-
lio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

José Manuel Gonçalves de Morais Cabral, identificado nos autos,
inconformado com a sentença de 22/10/91 do Tribunal Tributário
de 1a instância de Lisboa (1o Juízo) que julgou improcedente a opo-
sição à execução, contra si revertida, por dívidas ao Fundo de De-
semprego e à Caixa de Previdência e Abono de Família dos jornalistas,
por parte da executada originária Novimprensa - Soc. de Publicações
SARL, vem da mesma interpôr recurso “per saltum” para este Tribunal
cujas alegações apresentam o seguinte quadro conclusivo:

“1) Na data em que a sociedade executada (Novimprensa) foi de-
vidamente citada para a execução, a referida sociedade não tinha
qualquer fundamento legal para invocar situação de ilegitimidade à
face do art. 176o-B do CPCI.

2) Não houve oposição mas houve defesa da sociedade Novim-
prensa.

3) O oponente deixou de ser Administrador em Junho de 1981,
altura em que o processo de execução já estava parado.

4) O revertente não pode ser penalizado pelo facto de a primitiva
executada não se ter defendido adequadamente.

5) O fundamento que existia para a sociedade executada foi apro-
veitado pelo oponente o qual alegou conhecimento superveniente da
assunção da dívida pela sociedade Afinco, Lda.

6) O executado em nome individual opôs-se à execução quando
teve conhecimento do facto superveniente.

7) Verifica-se ilegitimidade processual e substantiva da Novimpren-
sa face às dívidas em causa, por força da assunção da dívida que
celebrou com a Afinco Lda., ratificada pelo credor através do despacho
do Ministro dos Assuntos Sociais e do Instituto de Gestão Financeira
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da Segurança Social, logo eficaz nos termos do art. 595o do Código
Civil, exonerando de responsabilidade o antigo devedor.

8) Por força do referido no número anterior, a responsabilidade
dos Administradores previstas no art. 16o pelas dívidas à Previdência
(ex vi Dec. 516/70 e Dec.lei 103/80 de 9 de Maio), é subsidiária em
relação à sociedade devedora.

9) Assim sendo há fundamento de oposição à execução se não
tiverem sido excutidos os bens do devedor principal, a Afinco e já
não a Novimprensa.

10) Provou-se a invocação da ausência de dolo ou culpa do oponente
e da primitiva executada.

O oponente só foi Administrador até 1981, a executada defendeu-se
e a execução esteve parada desde 1980 - Julho, depois da suspensão
do auto de penhora com a informação da Direcção-Geral de Con-
tribuições e Impostos ao Tribunal.

11) Existe assim fundamento para se julgar a oposição procedente
com fundamento em ilegitimidade, com a invocação do conhecimento
superveniente de que a Afinco Lda. não tinha sido executada.

12) Além de que considerando o despacho do Ministro dos Assuntos
Sociais de 23/12/82 que ratificam com declaração expressa do credor
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, a assunção da
dívida por parte da Afinco Lda., da dívida ao Fundo de Desemprego
e à Segurança Social.

13) A execução do processo deveria reverter contra a sociedade
Afinco Lda. e correr contra este último em vez de ter revertido contra
o oponente, ex-administrador, e responsável subsidiário da primitiva
executada, verificando-se, desde que:

14) Foi provada por parte do oponente, com conhecimento su-
perveniente em 12/10/90, da referida assunção da dívida e do contrato
entre a Novimprensa e a Afinco, Lda. a inutilidade superveniente
da lide contra o revertido executado em nome individual.”

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que deve declarar-se incompetente em razão da hierarquia
este STA uma vez que o recurso não versa exclusivamente matéria,
de direito pois que as conclusões das alegações contêm abundante
matéria de facto de que se não encontra rasto no probatório (aliás,
demasiado concentrado) da sentença recorrida.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Começar-se-á pela questão prévia da incompetência deduzida pelo

Exmo. Magistrado do Ministério Público que logra prioridade por
a competência dos Tribunais ser questão de ordem pública e o seu
conhecimento preceder o de outra matéria (art. 3o da LPTA ex vi
art. 2o alín. b) do CPT e arts. 288o e 660o no 1 do CPC).

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
(art. 101o e 102o do CPC e art. 45o no 2 do CPT).

Para tanto importa 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. 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
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de 2a instância ou se, pelo contrário, o objecto do recurso se reconduz
a matéria exclusivamente de direito, para o que seria competente
o STA.

Da resposta a esta questão há-de resultar a definição do Tribunal
competente, face ao disposto nas disposições conjugadas dos arts. 21o

no 4, 32o no 1 alín. b) e 41o no 1 alín. a) do ETAF em consonância
com o disposto no art. 167o do CPT que estabelece: “Das decisões
dos Tribunais Tributários de 1a instância cabe recurso (. . .) para
o Tribunal Tributário de 2ª instância, salvo se a matéria for exclu-
sivamente de direito, caso em que cabe recurso para a secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo”.

Vejamos:
Como resulta das conclusões, e na parte que ora interessa, afirma-se

que “o oponente deixou de ser administrador em Junho de 1981,
altura em que o processo de execução já estava parado” (concl. no 3);
“. . . por força da assunção da dívida que celebrou com a Afinco
Lda. ratificado pelo credor através de despacho do Ministro dos As-
suntos Sociais . . .” (concl. no 7); “provou-se a invocada ausência de
dolo ou culpa do oponente e da primitiva executada. O oponente
só foi Administrador até 1981” (concl. no 10); “existe assim funda-
mento para se julgar a oposição procedente com fundamento em
ilegitimidade, com a invocação do conhecimento superveniente de
que a Afinco, não tinha sido executada.”

Matéria esta inserida no âmbito do recurso e que, obviamente,
não se circunscreve à discussão do aspecto jurídico, à interpretação
e aplicação das regras de direito pertinentemente aplicáveis, antes
traduzindo ocorrências da vida real, do mundo exterior a reclamarem
apreciação no plano probatório, como suporte da pretensão do
recorrente.

Trata-se de matéria de facto que nem sequer foi dada como provada
na decisão recorrida.

Saber se tal matéria é ou não pertinente, se se reveste ou não
de relevância para alicerçar a competente decisão de direito, é questão
de facto estranha à competência deste Tribunal que, no caso, como
Tribunal de revista (art. 21o no 4 do ETAF) conhece apenas de matéria
de direito.

O objecto do recurso envolve, pois, a necessidade de apreciação
e julgamento da matéria de facto que contraria e pretende discutir
o probatório fixado na sentença impugnada.

Tarefa que nos termos do art. 39o e 41o alín. a) do ETAF compete
ao Tribunal Tributário de 2a instância que conhece de matéria de
facto e de direito.

Demonstrado, pois, que o objecto do recurso abrange também o
conhecimento de matéria de facto, é forçoso concluir-se pela incom-
petência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, sendo competente o Tribunal Tributário de 2a ins-
tância, nos termos do disposto nos arts. 21o no 4, 32o no 1 alín. b)
e 41o no 1 da alín. a) do ETAF aprovada pelo Dec.lei 129/94, de
27/4, em consonância, aliás, com o preceituado no art. 167o do CPT.

Procede, assim, a suscitada questão prévia sobre a incompetência
deste Tribunal.

Termos em que se acorda em declarar absolutamente incompetente,
em razão da hierarquia, o Supremo Tribunal Administrativo para
do recurso conhecer, cabendo tal competência, para o efeito, ao Tri-
bunal Tributário de 2a instância.

1633

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Abílio Bordalo (relator) — José
Jesus Costa — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 14 de Junho 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 retroactiva de leis penais mais favoráveis ao infractor,
constante do arto 29o, no 4 da Constituição da República,
justificam que abranja também o ilícito contraordena-
cional fiscal não aduaneiro e o regime de prescrição nele
estabelecido.

II — O arto 2o e o no2 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 DR, 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, no2 do REJIFNA, 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 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 contraor-
denacional 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



1634

CPCI, não tem a natureza de despacho de pronúncia
ou equivalente.

Recurso n.o 15.415; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Adriano
Montenegro da Silva; Relator: Exmo.Conso.Dr. Benjamim Ro-
drigues.

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 a sentença, de 92.09.15, do Tribunal Tributário de 1a

Instância do Porto, que nestes autos de processo ordinário de trans-
gressão, movidos contra Adriano Montenegro da Silva julgou extinto,
por prescrição, nos termos dos artos 29o, no 4 da Constituição da
República Portuguesa, 2o, no 4 e 4o, no 2, do Regime Jurídico das
Infracções Fiscais Não Aduaneiras, e 27o, 28o e 32o do decreto-lei
no 433/82, de 27 de Outubro, o procedimento judicial neles exercido
e relativo a 8 contravenções fiscais p. e p. pelos artos 29o e 66o do
C.I.Profissional, praticadas entre Outubro de 1985 a Abril de 1987,
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 arto 2o e do no2 do arto 5o do D.L. 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 no4 do arto 20o da C.R.P.

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
criminal propriamente dito.

5 - Por outro lado, o arto 3o 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 pró-
prio 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 arto 3o do D.L. 433/82 aplica-se apenas
à sucessão de contravenções. Do mesmo modo, o arto 32o 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.
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10 - A haver lacuna, ela deveria, pois, ser preenchida nos termos
da no 1 do arto 297o 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 arto 3o 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.

III - O Digno Mago. do Mo. Po., junto deste tribunal, emitiu parecer
no sentido do não provimento do recurso, tendo em conta a data
da prática dos factos, bem como a jurisprudência pacífica da Secção
e do Tribunal Constitucional, tirada em casos idênticos.

IV - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A sentença recorrida deu como provado que o auto de notícia

foi levantado em 87.06.26 e que decorreram mais de dois anos sem
que o arguido tivesse sido notificado das infracções ou intervindo
nos autos.

B - A questão decidenda cinge-se, assim, em saber se o proce-
dimento judicial pelas 8 infracções fiscais cometidas entre Outubro
de 1985 a Abril de 1987, correspondentes aos factos constantes do
auto de notícia, e, então, p. e p. pelos artos 29o e 66o do C.I.Profissional,
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. no 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 arto 3o

deste diploma, sendo que, no caso, eles preenchem o ilícito contraor-
denacional. e p. pelo arto 29o, nos 1 e 2, daquele R.J.I.F.N.A.

Muito embora a sentença o não pronuncie -, mas tem-se nela por
implícita tal conclusão -, o procedimento judicial pelas infracções fis-
cais não poderia haver-se como prescrito enquanto qualificadas como
transgressões, por não se ter verificado o decurso do prazo de cinco
anos fixado pelo § 1o do arto 115o do C.P.C.Impostos, por ter sido
interrompido, quer pela instauração do processo de transgressão, em
87.05.29, quer pela posterior notificação do arguido em 91.04.18 (§ 2o

do mesmo preceito), para os efeitos do arto 117o 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 arto 4o, no2 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 (artos 35o), aproximados daqueles que o C.P.C.I. adop-
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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
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 vigência,
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 5, 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 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 no3 do arto 282o da C.R.P.

A jurisprudência constucional 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.
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O fundamento jurídico-político da garantia de aplicação retroactiva
da lei penal de conteúdo mais favorável levou Gomes Canotilho e
Vital Moreira a defender o mesmo princípio no domínio dos ilícitos
de mera ordenação social e disciplinar (Constituição da República
Portuguesa, Anotada, 3a Edição revista, 1993, pags. 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).

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
do 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 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 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 aplicação
retroactiva da lei mais favorável, mesmo em matéria de prescrição
do procedimento judicial das transgressões convertidas ou desgra-
duadas 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
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ressalta desde logo do facto de fixar um prazo de prescrição mais
longo, de cinco anos, e de acrescentar outras causa de interrupção
e suspensão para além das que se contêm, directa ou indirectamente
(por remissão), 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 matéria da contra-ordenação hajam decorridosdois anos quan-
do 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 arto28o do mesmo diploma se estatuam algumas
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 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, di-
zendo o primeiro respeito a instituto não expressamente previsto no
D.L. no 433/82, são subsidiariamente aplicáveis ao regime nele de-
finido, 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 deverá 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 do C.P.C.I. não
pressupõem qualquer despacho de apreciação judicial sobre a su-
ficiência probatória dos indícios dos factos susceptíveis de integrarem
qualquer ilícito da referida natureza e, por isso, os despachos que
as ordenem não podem ser qualificados como despachos de pronúncia
ou equivalente.

Revertendo ao caso concreto, fácil é constatar que o procedimento
judicial se enconta prescrito, como bem se julgou na sentença re-
corrida. Na verdade, havendo os factos ocorrido entre 1983 a 1985,
em todas as contra-ordenações, e não se tendo verificado causas de
suspensão da prescrição, há muito que se tinha esgotado, à data da
sentença, o prazo máximo de 3 anos, tornando-se até dispensável,
nessa medida, a averiguação sobre o montante das coimas cominadas
para cada infracção, se superior ou inferior a 100.000$00.

V- Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (re-
lator) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — José de
Jesus Costa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Transgressões fiscais. Contra-ordenações fiscais não aduanei-
ras. Aplicação de leis sancionatórias no tempo. Aplicação
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da lei mais favorável ao infractor. Prescrição. Suspensão.
Interrupção.

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 29o, 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 e 140o do CPCI,
não tem a natureza de despacho de pronúncia ou
equivalente.

Recurso: 15580; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Moutinho Ribeiro; 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 incon-
formado com a sentença, de 92.09.18, do Tribunal Tributário de 1a

Instância do Porto (2o Juízo), que nestes autos de processo ordinário
de transgressão, movidos contra António Moutinho Ribeiro, julgou
extinto, por prescrição, o procedimento judicial, nos termos dos
artos 29o, no 4 da Constituição da República Portuguesa, 2o, 4 e 4o no 2
do R.J.I.F.N.A. e 27o, 28 e 32o do D.L. no 433/82, de 27 de Outubro,
relativo a uma infracção fiscal, por falta de apresentação da declaração
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mod. 3 da contribuição industrial, referente ao exercício de 1988,
p. e p. pelos artos 55o, al. a) e 142o, al. b) do C.C.Industrial, dela
recorre directamente para esta Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação.

II - Ilustrando o seu inconformismo, aduziu a recorrente nas ale-
gações diversas razões que condensou nas seguintes proposições
conclusivas:

1 - Direito Penal e Direito de Mera Ordenação Social são dois
ramos do Direito distintos.

2 - As transgressões fiscais praticadas antes da entrada em vigor
do D.L. 20-A/90, de 15/1, pertencem à categoria das contravenções,
infracções de natureza penal.

3 - As contra-ordenações tipificadas no R.J.I.F.N.A. pertencem ao
Direito de Mera Ordenação Social.

4 - Cada um destes ramos de direito tem normas e princípios pró-
prios, estabelecendo tipos de infracção de natureza e essencialidade
distinta.

5 - O princípio da aplicação retroactiva da lei mais favorável ao
arguido estabelecido no arto 2o, no 4 do Código Penal e arto 29o

no 4 da Constituição da República Portuguesa, aplica-se apenas à
sucessão de leis penais.

6 - O mesmo princípio aplica-se à sucessão de leis contra-orde-
nacionais não por aplicação dos dispositivos legais citados no número
anterior, mas porque tal princípio é acolhido pelo legislador no arto 3o

no 2 do D.L. 433/82, de 27/10.
7 - Nenhuma norma permite, no entanto, aplicar aquele princípio

à sucessão de uma lei contra-ordenacional a uma lei penal.
8 - Com a revogação das transgressões fiscais operada pelo

D.L. 20-A/90, de 15/1, verificou-se, pois, uma despenalização das in-
fracções que não foram convertidas em crime.

9 — No entanto, tal revogação não se operou em bloco e portanto
aquela despenalização não foi universal, pois que o legislador de forma
clara e inequívoca, fez manter em vigor em alguns casos o direito
contravencional anterior, mantendo pois alguns ilícitos fiscais no âm-
bito do Direito Penal.

10 - Tais ilícitos são as transgressões fiscais praticadas antes da en-
trada em vigor do D.L. 20-A/90, de 15/1, pelo que, relativamente
a elas se mantém em vigor o direito contravencional anterior, na
sua plenitude.

11 - A norma do arto 5o no 2 do D.L. 20-A/90, de 15/1, é uma
norma revogatória, que expressamente mantém em vigor em alguns
casos o direito contravencional anterior, relativamente às infracções
fiscais.

12 - Não há pois despenalização completa, mas parcial, dado o de-
ferimento no tempo do efeito revogatório do D.L. 20-A/90, de 15/1,
relativamente às transgressões fiscais.

13 - Não se encontra prescrito pois o procedimento criminal re-
lativamente aos presentes autos de transgressão.

III - O Digno Mago do Mo. Po., junto deste tribunal, emitiu parecer
no sentido do não provimento do recurso, tendo em conta a juris-
prudência pacífica da Secção e do Tribunal Constitucional.

IV - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A sentença recorrida deu como provado que decorreram mais

de dois anos sem que o arguido tivesse sido notificado da infracção
ou tivesse intervindo nos autos.
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B - O arguido mostra-se acusado de não ter apresentado nos serviços
fiscais, até à data de 89.06.22, a declaração mod. 3 da contribuição
industrial referente ao exercício de 1988, imputando-se-lhe, em con-
sequência a autoria de uma contravenção fiscal p. e p. pelos artos 55o,
al. a) e 142o. al. b) do C.C.Industrial.

C - A questão decidenda cinge-se, assim, em saber se o procedi-
mento judicial pela infracção fiscal, acima descrita, cometida durante
o mês de Fevereiro de 1989, se encontra ou não prescrito.

D - Mas, se é certo que os factos imputados ao arguido eram sus-
ceptíveis de integrar, à data da sua prática, a contravenção já acima
juridicamente qualificada, 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. 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 32o, no 1 daquele Regime.

Muito embora a sentença o não pronuncie -, mas tem-se, nela,
por implícita tal conclusão -, o procedimento judicial pela infracção
fiscal não poderia haver-se como prescrito, enquanto qualificada como
transgressão, por não se ter verificado, à data da sua prolacção, o
decurso do prazo de cinco anos fixado pelo § 1o do arto 115o do
C.P.C.Impostos.

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 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 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
que os factos cometidos anteriormente seriam regulados pelas normas



1642

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 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 no 3 do arto 282o da C.R.P.

A jurisprudência constitucional é inteiramente de louvar, pois re-
presenta a concretização de uma garantia jurídica-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 a defender o mesmo princípio no domínio dos ilícitos
de mera ordenação social e disciplinar (Constituição da República
Portuguesa, Anotada, 3a Edição revista, 1993, pags. 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).

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

1643

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, 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, 86.03.05, 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 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 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 1o,.
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), 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
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 algumas
causas de interrupção da prescrição, o certo é que a prescrição não
pode deixar de verificar-se logo que se perfaçam respectivamente,
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3 e 2 anos sobre a prática da contravenção, ressalvado que seja o
tempo de suspensão 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, di-
zendo o primeiro respeito a instituto não expressamente previsto no
D.L. no 433/82, são subsidiariamente aplicáveis ao regime nele de-
finido, 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 do C.P.C.I. não
pressupõem qualquer despacho de apreciação judicial sobre a su-
ficiência probatória dos indícios dos factos susceptíveis de integrarem
qualquer ilícito da referida natureza e, por isso, os despachos que
as ordenem não podem ser qualificados como despachos de pronúncia
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 Fevereiro de
1989 e não se tendo verificado causas de suspensão ou interrupção
da prescrição, há muito que se tinha esgotado, à data da sentença,
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, ainda assim o procedimento estaria prescrito, então por
terem decorrido mais de 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 a sentença recorrida.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues — Car-
los Alberto P. G. Horta do Valle — José Jesus Costa. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho 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 retroactiva de leis penais mais favoráveis ao infractor,
constante do arto 29o, 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.

1645

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 art.o4o, 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 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 117o, 127o e 140.o do
CPCI, não tem a natureza de despacho de pronúncia
ou equivalente.

Recurso n.o 15.652, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
António Couto Alves e de que foi relator o Exmo. Conselheiro
Doutor Benjamim Rodrigues.

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

I - O Ex.mo Representante da Fazenda Público, dizendo-se incon-
formado com a sentença, de 92.07.15, do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto (2o Juízo), que nestes autos de processo sumário
de transgressão, movidos contra António Couto Alves, julgou extinto,
por prescrição, o procedimento judicial, nos termos dos artos 29o,
n.o 4 da Constituição da República Portuguesa, 2o, 4 e 4o no 2 do
R.J.I.F.N.A. e 27o, 28 e 32o do D.L. no 433/82, de 27 de Outubro,
relativo a uma infracção fiscal, por falta de liquidação e entrega,
no ano de 1987, do imposto sobre o valor acrescentado, nos termos
dos artos 36o e 49o do Código sobre o Valor Acrescentado, p. e p.
pelo arto 95o do mesmo compêndio legislativo, dela recorre direc-
tamente para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação.

II- Ilustrando o seu inconformismo, aduziu a recorrente nas ale-
gações diversas razões que condensou nas seguintes proposições
conclusivas:

1- Direito Penal e Direito de Mera Ordenação Social são dois
ramos do Direito distintos.
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2 - As transgressões fiscais praticadas antes da entrada em vigor
do D.L. 20-A/90, de 15/1, pertencem à categoria das contravenções,
infracções de natureza penal.

3 - As contra-ordenações tipificadas no R.J.I.F.N.A. pertencem ao
Direito de Mera Ordenação Social.

4 - Cada um destes ramos de direito tem normas e princípios pró-
prios, estabelecendo tipos de infracção de natureza e essencialidade
distinta.

5 - O princípio da aplicação retroactiva da lei mais favorável ao
arguido estabelecido no arto 2o, no 4 do Código Penal e arto 29o

no 4 da Constituição da República Portuguesa, aplica-se apenas à
sucessão de leis penais.

6 - O mesmo princípio aplica-se à sucessão de leis contra-orde-
nacionais não por aplicação dos dispositivos legais citados no número
anterior, mas porque tal princípio é acolhido pelo legislador no arto 3o

n.o 2 do D.L. 433/82, de 27/10.
7 - Nenhuma norma permite, no entanto, aplicar aquele princípio

à sucessão de uma lei contra-ordenacional a uma lei penal.
8 - Com a revogação das transgressões fiscais operada pelo D.L.

20-A/90, de 15/1, verificou-se pois, uma despenalização das infracções
que não foram convertidas em crime.

9 — No entanto, tal revogação não se operou em bloco e portanto
aquela despenalização não foi universal, pois que o legislador de forma
clara e inequívoca, fez manter em vigor em alguns casos o direito
contravencional anterior, mantendo pois alguns ilícitos fiscais no âm-
bito do Direito Penal.

10 — Tais ilícitos são as transgressões fiscais praticadas antes da
entrada em vigor do D.L. 20-A/90, de 15/1, pelo que, relativamente
a elas se mantém em vigor o direito contravencional anterior, na
sua plenitude.

11 - A norma do arto 5o no 2 do D.L. 20-A/90, de 15/1, é uma
norma revogatória, que expressamente mantém em vigor em alguns
casos o direito contravencional anterior, relativamente às infracções
fiscais.

12 - Não há pois despenalização completa, mas parcial, dado o de-
ferimento no tempo do efeito revogatório do D.L. 20-A/90, de 15/1,
relativamente às transgressões fiscais.

13 - Não se encontra prescrito pois o procedimento criminal re-
lativamente aos presentes autos de transgressão.

III - O Digno Mago. do Mo. Po., junto deste tribunal, emitiu parecer
no sentido do não provimento do recurso, tendo em conta a juris-
prudência pacífica da Secção e do Tribunal Constitucional.

IV - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A sentença recorrida deu como provado que decorreram mais

de dois anos sem que o arguido tivesse sido notificado de qualquer
acto praticado no processo.

B - O arguido mostra-se acusado, no auto de notícia, levantado
em 29 de Março de 1989, de não ter procedido à liquidação devida
nos termos do artos 36o e 49o do C.I.V.A. e à consequente entrega
nos cofres do Estado, no ano de 1987, do imposto sobre o valor
acrescentado, imputando-se-lhe a autoria da contravenção fiscal p.
e p. pelo arto 95o do mesmo compendio legislativo.

C - A questão decidenda cinge-se, assim, em saber se o procedi-
mento judicial pela infracção fiscal, acima descrita, cometida durante
o ano de 1987, se encontra ou não prescrito.
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D - Mas, se é certo que os factos imputados ao arguido eram sus-
ceptíveis de integrar, à data da sua prática, a contravenção já acima
juridicamente qualificada, 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. 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 arto 29o, no 2 daquele Regime.

Muito embora a sentença o não pronuncie —, mas tem-se, nela,
por implícita tal conclusão —, o procedimento judicial pela infracção
fiscal não poderia haver-se como prescrito, enquanto qualificada como
transgressão, pois não se ter verificado, à data da sua prolacção, o
decurso do prazo de cinco anos fixado pelo § 1o do arto 115o do
C.P.C.Impostos, até porque o levantamento do auto de notícia in-
terrompera a prescrição (seu § 2o).

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 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 arto 4o, no 2 para a I Parte
do Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro (diploma que institui
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 sobrevivido 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 35), aproximados daqueles que o C.P.C.I adoptara,
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
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 rectroactividade, ainda
que se pudesse apresentar mais favorável ao arguido.
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Muito embora tal critério legislativo se apresentasse exuberante-
mente ofensivo do princípio constitucional tinha uma natureza di-
ferente 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 arto 29o,
n.o 4 da C.R.P., das normas constantes dos artos 2o e 5o, 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, às 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 no 3 do arto 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, 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 a defender o mesmo princípio no domínio dos ilícitos
de mera ordenação social e disciplinar (Constituição da República
Portuguesa, Anotada, 3a Edição revista, 1993, pags. 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).

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 art. 32o - tem retratado no seu arto 2o, no 4 todo
o conteúdo semântico daquele arto 29o, n.o 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
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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 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 concre-
tamente mais favorável, em matéria de prescrição, dos artos 27o e
28o do D.L. n.o 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), no D.L. n.o 433/82.

O arto 27o 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 decorrido 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 arto 28o do mesmo diploma se estatuam algumas
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 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, di-
zendo o primeiro respeito a instituto não expressamente previsto no
D.L. no 433/82, são subsidiariamente aplicáveis ao regime nele de-
finido, 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.
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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 na sentença re-
corrida. Na verdade, havendo os factos ocorrido em 1987 e não se
tendo verificado causas de suspensão ou interrupção da prescrição,
há muito que se tinha esgotado, à data da sentença, o prazo de dois
anos previsto no arto 27o, al.a) do D.L. n.o 433/82. Mas, mesmo que
tivesse havido qualquer causa de interrupção da prescrição, ainda
assim o procedimento estaria prescrito, então por terem decorrido
mais de 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 Tri-
bunal em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença
recorrida.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995 — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Horta do Valle — José Jesus Costa — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho 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 dum 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 — Constituem questões de facto, saber se, para efeitos de
tributação em imposto de mais valias os prédios alienados
estão ou não ambos inscritos na matriz predial urbana
ou se se trata de um quintal, como terreno para construção
e ainda saber se o retardamento da liquidação é ou não
imputável ao contribuinte para efeitos de liquidação de
juros compensatórios.

III — Em tal situação é competente para o conhecimento do
recurso o Tribunal Tributário de 2a Instância nos termos
do art. 41o no 1 alín. a) do ETAF.
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Recurso no 15 867. Recorrente: Luís Coelho da Silva Neto; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Luís Coelho da Silva Neto, casado, residente na Rua da Quinta
no 6, Oeiras, melhor identificado nos autos, dizendo-se inconformado
com a sentença de 12/10/92, do Tribunal Tributário de 1a instância
de Viseu, que julgou improcedente a impugnação deduzida contra
a liquidação do imposto de mais-valias efectuada pela Repartição
de Finanças de Lamego, veio interpor recurso “per saltum” para este
Tribunal em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

1a — O presente recurso vai interposto da douta sentença de
fls. 33/48 que julgou improcedente a impugnação de fls. 2/6 deduzida
pelo ora recorrente;

2a — O recorrente tem legitimidade para o presente recurso, a douta
sentença de fls. 33/48 é recorrível e o recurso vai tempestivamente
interposto;

3a — Contrariamente ao que se decidiu na douta sentença recorrida,
considera o recorrente que a venda que fez pela escritura de fls. 9/12,
o não tornou sujeito passivo de imposto de mais valias que vigorou
até 31/12/88;

4a — Na verdade, a douta sentença recorrida deu sempre como
provado que os prédios aqui em causa, alienados pelo ora recorrente,
estavam ambos inscritos na matriz urbana da freguesia da Sé, do
concelho de Lamego (fls. 39, 39 v e 40).

5a — E sabe-se que o imposto de mais valias, tal como foi concebido
pelo Código de 1965, não incidia sobre prédios urbanos;

6a — Em matéria de incidência fiscal só a lei (e o Dec.lei elaborado
ao abrigo de autorização) é fonte de direito — arts. 106o e 108o alín. I)
da CRP;

7a — Pelo que no caso dos autos, não ocorreu qualquer facto que
devesse provocar a tributação do recorrente, nomeadamente em im-
posto de mais valias;

8a — Há-de, por isso, ter-se por inócua a declaração de fls. 14 apre-
sentada pelo ora recorrente na Repartição de Finanças de Lamego,
a solicitação desta;

9a — Interpretando correctamente a lei aplicável tal declaração não
foi exigida no Cartório Notarial (cfr. escritura de fls. 9/12);

10a — Sendo certo que aos notários que lavrem escrituras de trans-
missão onerosa de terrenos para construção é exigido que obtenham
do alienante documento comprovativo do pagamento da liquidação
do imposto de mais valias ou de que foi requerida a sua liquidação
(art. 38o, “in corpore”, do CIMV);

11a — Se o comprador deu aos prédios comprados destino diferente
do que declarou ir dar pelo menos a um deles (art. 283, parte), não
tem o alienante rigorosamente nada a ver com isso, nomeadamente
não pode constituir-se para ele, a partir desse comportamento, qual-
quer facto gerador de tributação;

12a — O que a administração fiscal vem entendendo é que os pré-
dios alienados destinados a fim diferente do constante da matriz,
e havendo nessa mudança de destino causa para algum ganho, que
beneficiou dele é, consoante os casos, tributados em IRS (rendimentos
comerciais e industriais) ou em IRC;

13a — Afastada como se mostrou estar, no caso, a aplicação de
qualquer das normas de incidência real do Código de Imposto de
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Mais-Valias de 1965, nomeadamente os dos nos. 1 e parágrafo 2o

do art. 1o, o que claramente se constata é que o ora recorrente não
praticou, na emergência, qualquer acto que, de acordo com o sistema
fiscal então vigente, o arrastasse para a órbitra de incidência de qual-
quer imposto: trocou prédios por dinheiro, simplesmente;

14a — Não havendo, na legítima convicção do ora recorrente, lugar
à apresentação de qualquer participação ou declaração, nomeada-
mente da prevista no corpo do art. 18o do CIMV, por nenhuma forma
contribui ele para o retardamento da liquidação impugnada;

15a — Devia, por isso, a douta sentença recorrida ter ordenado
a anulação dos juros compensatórios (art. 26o “a contrario”, do
CIMV);

16a — A haver lugar à exigibilidade de juros compensatórios — o
que só em tese se admite — nunca o termo “ad quem” da respectiva
contagem podia ultrapassar o dia 3/8/1987, por nessa data ter sido
instaurado o processo para avaliação do prédio como terreno para
construção (informação oficial, no 4, a fl. 23);

17a — Consequentemente, a douta sentença recorrida não deveria
manter, como manteve, a liquidação dos juros compensatórios no
montante de 309.729$00;

18a — Decidindo como decidiu, a douta sentença recorrida não
fez boa interpretação do direito “in casu”, aplicável, nomeadamente
das normas do no 1 e do parágrafo 2o do art. 1o do corpo do art. 26o,
ambos do CIMV, e inobservou a disciplina constitucional decorrente
do no 2 do art. 106o da CRP.”

Contra-alegou o Ex.mo Procurador da República junto do Tribunal
“a quo” pugnando pela confirmação do julgado, considerando para
tanto:

- A douta sentença não deu como provado que o quintal em causa,
alienado a título oneroso pelo impugnante, estivesse inscrito na matriz
da freguesia da Sé do Concelho de Lamego, com número matrical
autónomo.

- Nem tal facto foi alegado na impugnação.
- O que se deu por provado e se afigura inquestionável, foi que

o terreno vendido — com uma área de 707 metros quadrados e que
constituía o quintal do prédio urbano inscrito na respectiva matriz
com o no 283 sito à Avenida Guedes Teixeira — está situado no
centro da cidade de Lamego e que nele já se iniciou a construção
que se julga destinada à implantação de serviços públicos;

- Assim, à luz do parágrafo 2o do art. 1o do Código do Imposto
de Mais-Valias, e uma vez que não foi ilidida a presunção que decorre
da situação do terreno em aglomerado urbano, necessariamente que
o ganho realizado na sua transmissão não podia deixar de ser con-
siderado mais valia para efeito de incidência deste imposto.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Os poderes de cognição do Tribunal de recurso hão-de conter-se

nos parâmetros definidos pela conclusões das alegações que, como
é sabido, e é entendimento jurisprudencial pacífico, é através delas
(conclusões) que se opera a delimitação objectiva do recurso (cfr.
arts. 684o no 3 e 690o no 3 do CPC).

Dispõe, na parte que ora interessa, o ETAF (Dec.lei 129/84, de
27/4):

A Secção de Contencioso Tributário deste STA apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos Tri-
bunais Tributários de 1a instância (art. 21o no 4).
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Compete à secção de Contencioso Tributário conhecer dos recursos
interpostos de decisões dos Tribunais Tributários de 1.a instância,
com exclusivo fundamento de direito (alín. b) do art. 32o).

Por seu lado, compete ao Tribunal Tributário de 2a instância co-
nhecer dos recursos de decisões dos Tribunais de 1a instância (alín. a)
do art. 41o) conhecendo de matéria de facto e de direito (art. 39o).

A primeira tarefa que se impõe a este Tribunal é, pois, saber se
é ou não competente para conhecer do presente recurso, por a com-
petência dos Tribunais ser questão de ordem pública e o seu co-
nhecimento preceder o de outra matéria (art. 3o da LPTA ex vi art. 2o

alín. b) do CPT).
A infracção das regras de competência em razão da hierarquia

e da matéria determina a incompetência absoluta do Tribunal (art. 45o

no 1 do CPT).
A incompetência absoluta é de conhecimento oficioso e pode ser

arguida pelos interessados ou suscitada pelo Ministério Público ou
pelo Representante da Fazenda Pública até ao trânsito em julgado
da decisão final (no 2 do mesmo artigo).

Alega o recorrente que “a sentença recorrida deu sempre como
provado que os prédios aqui em causa, alienados pelo ora recorrente
estavam ambos inscritos na matriz urbana freguesia da Sé do Concelho
de Lamego” (conc. 4a), o que não corresponde ao probatório da
sentença.

Trata-se de matéria de facto, que vem questionada e que traduz
ocorrência de vida real com a qual se liga a matéria vertida nas con-
clusões 5a e 7a — sobre se o que está em causa é ou não um prédio
urbano ou um quintal como terreno para construção e se ocorreu
ou não qualquer facto que, devesse provocar a tributação do recorrente
em imposto de mais valias.

O que resulta, pois, do confronto entre a alegação do recorrente
e a matéria de facto fixada na sentença não é, seguramente, um pro-
blema de qualificação, mas saber se os prédios referidos nos autos
estavam ou não ambos inscritos na matriz urbana ou se um deles
é quintal de outro urbano cuja resposta há-de ser dada pelo Tribunal
de instância, não como apelo à interpretação das normas jurídicas,
mas pela análise dos elementos probatórios carreados aos autos.

Emitir juízos probatórios ou juízos de facto bem como a definição
da pertinência ou não de tal matéria para a resolução do caso vertente
não cabe na competência do STA que, na presente situação, como
Tribunal de revista (art. 21o no 4 do ETAF), só pode conhecer de
direito.

Também na 14a conclusão vem discutida matéria de facto: saber
se o recorrente “contribuiu para o retardamento da liquidação im-
pugnada” para efeitos de juros compensatórios (concl. 15 e 16).

Ora, é jurisprudência pacífica que o apuramento da responsabi-
lidade pelos juros compensatórios no âmbito das leis tributárias passa
pela prévia análise crítica, no plano dos factos, dos elementos pro-
batórios a fim de determinar se a invocada demora ou retardamento
na liquidação é ou não imputável ao contribuinte.

É também matéria que, inserida no âmbito do recurso, não se
circunscreve à discussão do aspecto jurídico, à interpretação e apli-
cação das regras de direito pertinentes, antes traduzindo matéria de
facto a exigir apreciação no plano probatório, como suporte da pre-
tensão do recorrente.
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Matéria de facto que escapa à apreciação e julgamento do STA
que, como se disse, julga apenas de direito no caso “sub judice”, ca-
bendo tal competência ao Tribunal Tributário de 2a instância.

Porque demonstrado fica que o objecto do presente recurso abrange
também o conhecimento da matéria de facto, é forçoso concluir-se
pela incompetência da Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo para do recurso conhecer, sendo competente
o Tribunal Tributário de 2a instância, nos termos do disposto nos
arts. 21o no 4, 32o no 1 alín. a) do ETAF aprovado pelo Dec.lei 129/84,
de 27/4, em consonância, aliás, com o preceituado no art. 167o do
CPT.

Termos em que se acorda em declarar absolutamente incompetente,
em razão da hierarquia, o Supremo Tribunal Administrativo cabendo
tal competência para do recurso conhecer do Tribunal Tributário
de 2a instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 14 de Junho de 1994. — Abílio Madeira Bordalo — José
Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Sisa. Princípio de legalidade. Isenção. Redução de taxa. Prédio
urbano destinado a habitação. Propriedade plena. Direito
real menor de gozo. Interpretação extensiva.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O princípio constitucional da legalidade em matéria de
impostos que entre nós vigora exige que sejam definidos
por lei os seus elementos essenciais (incidência, isenções
e taxas incluídos) e que tais domínios não fiquem à mercê
do Poder Administrativo, muito menos para ele os definir
através de circular dirigida aos serviços.

2 — Ai fixar em certos valores os escalões ou patamares de
isenção e de redução de taxa (da sisa) nos artos 11o,
no 22o, e 33o, Decreto n.o 2 e § único, do CSISD58
(na redacção que lhes deu a Lei 101/89-12-29), o le-
gislador teve em vista o valor da propriedade plena e
não o da propriedade imperfeita ou o de qualquer direito
real menor (de prédio urbano - ou sua fracção autónoma
- destinado exclusivamente a habitação).

3 — Pretendeu, no entanto, estender esses benefícios fiscais
à aquisição de uma parte alíquota ou de um direito real
menor de gozo como a nua propriedade, o usufruto e
a habitação, embora com as proporcionais reduções des-
ses escalões ou patamares.
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Recurso no 16.651. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: VIS-
CALI — Património e Gestão, Lda. Relator: Juiz Conselheiro Cas-
tro Martins.

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

1. VISCALI — PATRIMÓNIO E GESTÃO, LDA., com sede em
Viseu, impugnou judicialmente, alegando violação do arto 11o, no 22o,
do CSISD58, uma liquidação adicional de sisa.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Viseu julgou a impugnação
procedente por Sentença de 26-2-93 (fls. 42 e segs.), da qual sobe
o presente recurso, interposto per saltum pela Fazenda Pública, que
a rematar a sua minuta oferece as seguintes conclusões:

a) “A firma impugnante adquiriu um prédio urbano em que os
vendedores reservaram para si o direito ao uso e habitação da casa
por um período de cinco anos”.

b) A isenção de imposto e redução de taxa previstas nos artos 11o,
no 22, e 33o do CSISD58 só contemplam as transmissões da pro-
priedade plena.

c) “É o que decorre da interpretação dada pela circular no 10/89,
seu no 2, que se aceita, porquanto entendimento contrário abre amplas
portas à possibilidade de evasão fiscal.”.

d) “Com efeito, sendo a isenção condicionada por um determinado
montante - no caso 6.000 contos - fácil se torna aos contraentes con-
tornar as normas legais adquirindo primeiro a raiz ou nua-propriedade
e mais tarde eventualmente a figura parcelar do direito constituído
ou reservado ao vendedor ou até este (mancomunado com o ad-
quirente) renunciar ao seu direito, o que é possível, como se sabe,
nos termos do arto 1476o, no 1, alínea e), por remissão do arto 1490o,
ambos do Código Civil”.

e) E assim, apesar de a renúncia ser havida por transmissão, pode
suceder que, se considerada a título oneroso - arto 4o do CIMSISD91 -,
estamos perante isenção desta transmissão, o que vem ludibriar ou
defraudar a lei ou “as disposições que conferem isenções, as quais,
porque constituem desvios ao princípio da igualdade tributária, têm
carácter excepcional, pelo que só se aplicam no estrito campo que
elas próprias delimitam - cfr. anotação ao aludido código da Sisa,
Comentado e Anotado, por Albano Alves Moreira, Porto Editora,
Lda, 4a Edição, 1982.

f) Assim sendo, a sentença violou os citados preceitos legais, pelo
que deve ser revogada.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu o seguinte parecer:
O no 22 do arto 11o do Código da Sisa prevê a isenção deste imposto

para a «aquisição de prédio ou fracção autónoma de prédio urbano
destinado exclusivamente à habitação...”.

Resulta do probatório que o vendedor alienou o prédio reservando
para si o direito de habitação.

Significa isso que o comprador não o adquiriu para habitação. As-
sim, a aquisição não teve a destinação legal prevista no no 22 do
referido arto 11o, pelo que não pode gozar do regime de isenção
nele previsto.

Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento.
2. Factos que o tribunal a quo julgou provados:
A - A impugnante é uma sociedade por quotas que se encontra

colectada em IRC pelo exercício da actividade de “compra, venda
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e administração de imóveis, outros bens e direitos, património e ges-
tão” - CAE 831900 -, pela 1a Repartição de Finanças de Viseu.

B - Em 14-12-90 o sócio gerente da impugnante, José da Fonseca
Pinto, compareceu na dita repartição declarando pretender pagar a
sisa que se mostrasse devida pela aquisição que a dita sociedade ia
fazer, pelo preço de 8.000.000$00, a Maria Adelina Pereira Ferreira
de Gusmão Rodrigues, do direito à nua propriedade de uma casa
de habitação sita na Quinta de Santa Eugénia e inscrita na matriz
predial urbana da freguesia de Santa Maria sob o artigo 944, re-
servando a alienante, para si, o direito de uso e habitação, naquele
imóvel, por um período de cinco anos.

C - O imposto de sisa, no valor de 100.000$, foi pago através do
conhecimento no 904/6137 em 14-12-90 e incidiu sobre 2.000.000$00
(2.000.000$00 × 5 %), diferença entre o valor declarado de
8.000.000$00 e o limite de isenção de 6.000.000$00.

D - Em 17-12-90, no Cartório Notarial de Sátão, foi lavrada escritura
de compra e venda.

E - No entanto, por se ter considerado haver erro dos serviços
na liquidação do imposto, em 21-3-91 foi a impugnante notificada
para pagamento de imposto de sisa adicional no montante de
700.000$00 [8.000.000$00 × 10 % = 800.000$00 –100.000$00 (pagos)
= 700.000$00].

F - Este acréscimo de imposto foi pago em 22-4-91.
3. Em Dezembro de 1990 - em que ocorreu o questionado facto

tributário - o no 22o do arto 11o e o no 2o e § único do arto 33o

do CSISD58 tinham a redacção que lhes dera a Lei 101/89-12-29.
Por força desses preceitos a transmissão de prédio ou fracção au-
tónoma de prédio urbano destinado exclusivamente à habitação estava
isenta de sisa até ao valor de 6.000 contos, incidindo sobre o excedente
até 9.000 contos a taxa de 5 por cento.

Ao proceder, em 14-12-90, à liquidação de sisa que, como a lei
impõe, lhe foi requerida antes da transmissão, a 1a Repartição de
Finanças de Viseu apurou como sisa a pagar pela adquirente, ora
recorrida, a quantia de 100 contos (sisa incidente, à taxa de 5 %,
sobre os 2.000 contos de diferença entre o preço da compra e o
limite da isenção).

Cerca de três meses passados sobre essa liquidação e a celebração
da escritura de compra e venda, a 1a Repartição de Finanças de
Viseu procedeu à aqui impugnada liquidação adicional com funda-
mento em que a sisa era devida por inteiro visto não haver sido
transmitida a propriedade plena. Baseou-se para tanto numa certa
interpretação daquelas normas veiculada pela circular no 10/89 da
DGCI, datada de 5-5-89, segundo a qual aí apenas se comtempla
a transmissão da propriedade plena.

4. Perante os factos que vêm provados não há dúvida de que não
foi transmitida a propriedade plena. Na verdade, os termos usados
pela instância para descrever os factos impõem com clareza a con-
clusão de que a transmitente reservou para si pelo prazo de cinco
anos o direito de habitação do prédio transmitido e que esse direito
não é meramente obrigacional mas o direito real de gozo previsto
no artigo 1484o, no 2, do Código Civil.

5. Vejamos então se é de aceitar a doutrina daquela circular.
5.1. É óbvio que não estamos perante norma que vincule os con-

tribuintes ou os tribunais, pois o princípio constitucional da legalidade
em matéria de impostos que entre nós vigora exige que sejam definidos
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por lei os seus elementos essenciais (incidência, isenções e taxas in-
cluídas) e que tais domínios não fiquem à mercê do Poder Admi-
nistrativo, muito menos para ele os definir através de circular dirigida
aos serviços (cfr. Alberto Xavier, in Conceito e Natureza do Acto
Tributário, 1972, p. 465, e Soares Martinez, in Direito Fiscal, 7a edição,
1993, p. 106).

5.2 Portanto o valor da doutrina dessa circular será apenas o da
sua valia intrínseca.

Mas temos de começar por concordar com ela no ponto seguinte:
ao fixar em certos valores os escalões ou patamares de isenção e
de redução de taxa (da sisa), o legislador teve em vista certamente
o valor da propriedade plena e não o de qualquer direito real menor.

Na verdade, como o demonstram as fontes do preceito, o legislador
pretendeu que gozasse desse benefício fiscal a aquisição de prédios
(ou fracções autónomas de prédios) urbanos de habitação de valor
relativamente reduzido e não a aquisição (ainda que o respectivo
valor se situasse dentro desses escalões), de uma parte alíquota ou
de um direito real menor de gozo, como por exemplo o direito de
habitação por alguns anos, de um prédio (ou fracção autónoma de
prédio) de luxo com um valor de muitas dezenas ou centenas de
milhares de contos.

5.3. Assente que os ditos valores se reportam à propriedade plena,
resta discutir se o pensamento legislativo precipitado nessas normas
foi o de só poder aproveitar dos benefícios fiscais aí consagrados
a aquisição da propriedade plena, ou também a de uma sua parte
alíquota ou a de um direito real menor como a nua propriedade,
o usufruto e a habitação, embora, evidentemente, com as propor-
cionais reduções desses escalões ou patamares.

Não conhecemos qualquer espécie jurisprudencial em que esta ques-
tão haja sido abordada.

Na doutrina encontrámos dois autores que se pronunciam a favor
do segundo termo daquela alternartiva. Na verdade, FRANCISCO
PINTO FERNANDES e JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, no seu
Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações Anotado
e Comentado, edição da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, vo-
lume I, pág. 223, escreveram, em comentário, sob o no 1.8, ao citado
arto 11o:

As isenções ou reduções de taxa, destes impostos, quer estabelecidas
no Código quer em legislação diversa, relativos a “prédios”, “terrenos”,
“casas”, “imóveis”, etc., abrangem não só as aquisições do direito
de propriedade sobre esses bens mas também os concernentes às
figuras parcelares desse direito - usufruto, uso e habitação e direito
de superfície - desde que, como é óbvio, se verifiquem os respectivos
pressupostos legais.

E em comentário específico, sob o no 2.4, ao no 21o do mesmo
arto 11o, que então (a partir de 21-6-80, com a nova redacção que
lhe fora dada pelo DL 183-H/89-06-09) isentava de sisa a aquisição
de habitação para residência permanente do adquirente, desde que
o valor sobre que incidiria esse imposto não ultrapassasse determinado
valor, os mesmos autores escreveram, a págs. 265 dessa obra:

Segundo a doutrina da Administração, a aquisição de residência
própria permanente em regime de compropriedade beneficia dessa
isenção, se se verificarem os respectivos pressupostos relativamente
a todos os adquirentes.

Goza igualmente de isenção a aquisição do direito de superfície
e de partes indivisas.
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Relativamente à transmissão da propriedade separada do usufruto,
nada impede a aplicabilidade da isenção na aquisição deste último
ou na aquisição da nua propriedade pelo usufrutuário.

Mas é óbvio que a aquisição deste último direito, por outrem que
não o usufrutuário, não beneficia desta isenção, por não implicar
o direito à habitação.

Em qualquer destes casos o que decide quanto ao limite de isenção
ou redução da taxa é o valor total da habitação e não o do direito
parcelar adquirido.

Assim, segundo estes autores, o entendimento da Administração
Fiscal também era então a favor do segundo termo da alternativa
acima posta. [Note-se que a restrição colocada à aquisição da nua
propriedade pelo não usufrutuário justificava-se então em face da
exigência legal da habitação própria permanente, que a lei entretanto
deixou cair].

A única explicação para que, aparentemente, a Administração Fiscal
tenha mudado de orientação dá-no-la a Fazenda Pública nas suas
alegações deste recurso, onde salienta que de outro modo se abririam
“as portas à possibilidade de evasão fiscal”.

Mas só lhe assistiria razão se a alternativa apenas pudesse ser a
que a 1a Repartição de Finanças de Viseu adoptou na liquidação
inicial e que o tribunal a quo sufragou como legal; já não se a solução
preconizada, como acima se apontou e se sustenta expressamente
no segundo dos transcritos comentários, for a de, no caso de aquisição
de um direito de propriedade imperfeito ou de um direito real menor,
se reduzirem proporcionalmente os valores dos patamares ou escalões
de isenção de sisa e de redução de taxa.

Feitas estas considerações, é com toda a lógica que concluímos
que esta solução intermédia, além de caber na letra das questionadas
normas, é a que melhor respeita o seu espírito e a que consegue
indubitavelmente responder às exigências de justiça e de propor-
cionalidade.

Assim, entendemos que na impugnada liquidação adicional não
se aplicaram correctamente as referidas normas dos nos 22o do arto 11
e 2o e § único do arto 33o. ambos do CSISD58, na redacção que
lhes deu a Lei 101/89; mas entendemos também que a sua correcta
aplicação não é a que lhe foi dada na liquidação inicial feita pela
1a Repartição de Finanças de Viseu e que a sentença sob recurso
considerou legal.

Aplicando no caso a interpretação que acima sustentámos como
válida, a aqui impugnada liquidação adicional devia, por aplicação
ainda do disposto nos artos 19o, regra 11a, e 31a, regra 4a, último
parágrafo, ser feita considerando que a questionada aquisição estava
isenta de sisa até ao valor de 5.400.000$00 (igual à diferença entre
6.000.000$00 e o valor do direito à habitação reservada pela alienante
e que era de 10 % do valor da propriedade plena, nos termos das
referidas regras legais) e sujeita à taxa de 5 % em relação ao resto
do preço, ou seja, sobre 2.600.000$00.

Significa o exposto que à impugnante, ora recorrida, devia ter-se
liquidado adicionalmente a importância de 30.000$00 de sisa, em vez
da de 700.000$00 por essa via liquidada.

6. Por estes fundamentos acordam na Secção de Contencioso Tri-
butário do STA em:

a) Conceder provimento parcial a este recurso jurisdicional;
b) Revogar a sentença recorrida;
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c) Conceder provimento parcial à impugnação, com anulação da
questionada liquidação adicional na medida e nos termos assim
expostos;

d) Condenar nas custas da 1a instância, na proporção do seu de-
caimento, a impugnante, ora recorrida; e

e) Decidir não serem devidas custas neste STA, nos termos dos
artos 2o e 3o da Tabela.

Lisboa, 14 de Junho de 1995 — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Manuel Fernando Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Junho 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 dum 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 — Constituem questões de facto saber qual a data em que
foram emitidas declarações mod. 6 a que se refere o CI-
Transacções, se foram registadas no livro mod. 4 após
o seu encerramento, e se contêm rasuras, pondo em causa
a matéria de facto fixada na sentença recorrida.

III — Em tal situação é competente para o conhecimento do
recurso o Tribunal Tributário de 2a instância nos termos
do art. 41o no 1 alín. a) do ETAF.

Recurso no 17 313; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Tetley
Portuguesa de Chás, Lda.; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2o Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública (RFP) junto do Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa (7o Juízo) inconformado com
a sentença de 17/2/93 que julgou procedente a impugnação deduzida
contra a liquidação do imposto de transacções, juros compensatórios
e juros de mora relativamente aos anos de 1978, 1979, 1980 e 1981
por Tetley Portuguesa de Chás, Lda., veio interpor recurso ”per saltum”
para o STA, ao abrigo do art. 167o do CPT.

Fundamentou-se a decisão recorrida na consideração decisiva de
que não se verificam, no caso, os pressupostos de facto geradores
da obrigação de imposto, pois as transacções em causa integram-se
no exercício da actividade de prestação de serviços não tributável,
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ou seja, inexistem factos tributários em que se traduzem as ilegalidades
apontadas.

Apresentou alegações cujo quadro conclusivo é o que se segue:
”a) Não se vislumbra qualquer ilegalidade do acto tributário, por-

quanto os factos tributários descritos quer no auto de notícia, como
nas informações oficiais, enquadram-se dentro das normas de inci-
dência enquadradas na 1a parte da alín. a) do art. 1o do CIT e não
na 2a parte, como pretende a impugnante, pelo facto de não poder
transferir a responsabilidade do imposto, uma vez que as declarações
mod. 6 são consideradas inexistentes, por terem sido emitidas tar-
diamente e não dentro do prazo previsto nos arts. 64o e segs. do
Código.

b) Verifica-se, assim, a existência de facto tributário proveniente
da alienação de mercadorias, das quais nasce a obrigação do pa-
gamento do imposto, imputável à ora impugnante, uma vez que as
declarações mod. 6 não reúnem os requisitos substanciais e temporais
previstos no CIT indispensáveis à repercussão da responsabilidade
de liquidar e entregar o imposto devido ao Estado.

c) Pelo que, foram violados os arts. 1o, 25o e 41o todos do Código
de Imposto de Transações.”

Defende, a final que a sentença recorrida deve ser revogada e
substituída por outra que mantenha o acto de liquidação impugnado.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste STA emitiu o seguinte

douto parecer:
”Na conclusão a) das suas alegações, a Recorrente Fazenda Pública

afirma que as declarações mod. 6 devem ser consideradas inexistentes”
por terem sido emitidas tardiamente e não dentro do prazo previsto
no art. 64o e segs.” do CIT, sendo certo que esta asserção sintetiza
a alegação no 3 na qual afirma a Recorrente que ”as referidas de-
clarações mod. 6 foram registadas no mod. 4 após o seu encerramento,
nas suas entrelinhas e com rasuras.”

”Ora, por um lado, quer no probatório da sentença recorrida, quer
na parte decisória, dão-se por boas as declarações mod. 6 e, por
outro, na dita sentença não são consideradas nem o seu registo após
o encerramento do livro, nem o seu entrelinhamento nem as rasuras
alegadas pela Recorrente.

Significa o exposto que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito circunstância que, nos termos dos arts. 167o do CPT e
21o no 4, 32o no 1 alín. b) e 41o no 1 alín. a) do ETAF, obsta a
que este STA dele possa conhecer por ser, para tanto, competente
o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Termos em que sou de parecer que se excepcione a incompetência
deste STA em razão da hierarquia para conhecer do recurso.”

Ouvida a recorrente sobre esta questão pronunciou-se de modo
a admitir que as alegações “implicam análise de matéria de facto.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Começar-se-á pela excepção de incompetência deduzida 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 (arts. 3o da LPTA e 660o

no 1 do CPC ex vi do CPT).
Trata-se de incompetência absoluta em razão da hierarquia que

pode ser arguida pelas partes e pelo Ministério Público e deve ser
suscitada oficiosamente pelo Tribunal em qualquer estado do processo
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enquanto não houver sentença com trânsito em julgado proferida
sobre o fundo da causa (arts 101o e 102o do CPC e art. 45o no 2
do CPT).

Para tanto há que 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. 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 na sentença
recorrida, caso em que, seria este Tribunal incompetente ou se, pelo
contrário, o objecto do recurso se reconduz a matéria exclusivamente
de direito, situação em que já seria competente em razão da hierarquia
este Supremo Tribunal.

Vejamos.
Como flui das conclusões na parte que ora interessa, a recorrente

afirma que ”as declarações mod. 6 são consideradas inexistentes por
terem sido emitidas tardiamente e não dentro do prazo previsto no
art. 64o e segs. do Código.”

Asserção que, como bem observa o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público, sintetiza a alegação sob o no 3 na parte em que se afirma
que ”as referidas declarações mod. 6 foram registadas no livro mod. 4,
após o seu encerramento, nas suas entrelinhas e com rasuras.”

Alegação esta que a recorrente dirige à conclusão última de que
”se verifica a existência de facto tributário proveniente da alienação
de mercadoria das quais nasce a obrigação do imposto.”

Saber se as ditas declarações mod. 6 foram registadas no livro mod. 4
após o seu encerramento, se contêm rasuras, e em que data foram
emitidas é matéria de facto que, confrontada com o quadro probatório
da sentença recorrida, nesta não encontra resposta ao mesmo tempo
que é posto em causa o que relativamente a esta parte ficou, ques-
tionou assim a factualidade que suporta a decisão recorrida (cfr. alín.1)
do elenco probatório fls. 38).

Questão fáctica que conflui noutra que é a de saber se existe ou
não facto tributário, relevante para a decisão do caso em apreço,
e reclama o adequado julgamento em sede probatória pelo Tribunal
competente que, na circunstância, é o Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância que conhece da matéria de facto e de direito, nos termos do
art. 39o do ETAF.

Estamos pois, perante matéria de facto controvertida a requerer
uma reapreciação pelo Tribunal de recurso competente, a análise
crítica dos elementos probatórios carreados aos autos, mediante um
juízo probatório, de prova livre, que escapa à competência da Secção
de Contencioso Tributário do STA que, in casu, em obediência ao
disposto no no 4 do art. 21o do ETAF, como Tribunal de revista,
apenas conhece de direito.

Perante o exposto é forçoso concluir que, não estando em causa
matéria exclusivamente de direito, não dispõe este STA de compe-
tência em razão da hierarquia para do recurso conhecer, sendo com-
petente o Tribunal Tributário de 2.a Instância, nos termos das dis-
posições conjugadas dos arts. 21o no 4, 32o no 1 alín. b) e 41 no 1
alín. a) do ETAF aprovado pelo Dec.lei 129/84, de 27/4, em con-
sonância, aliás, com o preceituado no art. 167o do Código de Processo
Tributário.

Procede, pois, a suscitada questão prévia da incompetência deste
Tribunal.

Termos em que se acorda em julgar absolutamente incompetente,
em razão da hierarquia, o Supremo Tribunal Administrativo para
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do recurso conhecer, cabendo tal competência ao Tribunal Tributário
de 2.a Instância.

Sem custas por delas estar isenta a Fazenda Pública.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — José Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho 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 dum 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 — Constitui questão de facto a de saber se a recorrente foi
ou não notificada da liquidação, para daí concluir pela
falsidade do documento com base no qual foi extraído
o título executivo.

III — Em tal situação é competente para o conhecimento do
recurso o Tribunal tributário de 2a instância nos termos
do art. 41o no 1 alín. a) do ETAF.

Recurso no 17 627. Recorrentes: Filipa Maria de Vilhena Abrantes
Pedroso; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro
Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Filipa Maria de Vilhena Abrantes Pedroso, advogada, residente
na Rua Henrique Seixas, Casa S. José em Cascais, inconformada com
o despacho de 1/10/93 que indeferiu liminarmente o incidente de
falsidade em sede de execução fiscal contra si instaurada para cobrança
coerciva no montante de 2.280.556$00 de IRS acrescido de juros de
mora no montante de 273.668$00, imposto de justiça na importância
de 112.368$00 e 142$00 de encargos, veio interpor recurso “per saltum”
para este Tribunal.

A decisão recorrida fundamentou-se na consideração de que o “in-
cidente de falsidade previsto nos arts. 252o e 253o do CPT não pode
ser deduzido contra o título executivo, isto é, a falsidade do título
executivo só pode constituir fundamento de oposição à execução nos
termos da alín. c) do no 1 do art. 286o do CPT.
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Tendo declarado a intenção de alegar neste Tribunal, aqui apre-
sentou após notificação para o efeito, alegações cujo quadro de con-
clusões é o seguinte:

“1 - Ao contrário do que se afirma na sentença recorrida, a ora
recorrente não deduziu o incidente de falsidade contra o título
executivo.

2 - Não sendo falso o título executivo, nem constituindo falsidade
(fundamento de oposição com enquadramento na alín. c) do art. 286o

do CPT) a extracção do título executivo sem prévia notificação da
contribuinte para pagar o IRS de 1991, havia que demonstrar e com-
provar a falta desta notificação.

3 - O documento com base no qual o título executivo foi extraído
(incluído no processo individual da contribuinte e cuja junção ao pro-
cesso se requereu) e que indicava ter sido feita a notificação era
- e é - falso.

4 - O conhecimento e declaração dessa falsidade impediria a exe-
cução que assentava em pressupostos errados e inexistentes, julgan-
do-se do mesmo modo o incidente da falsidade o meio processual
oportuno e adequado para obstar à prossecução daquela.

5 - Sobre a impossibilidade de deduzir oposição à execução com
aquele fundamento já se havia pronunciado esse Venerando Tribunal
- Ac. STA de 18 de dezembro de 1985 in AD 294/727 - e outra via
se não vislumbra mais adequada para impedir e obstar ao pagamento
de juros, multas, custas e taxa de justiça cuja origem apenas decorre
da não notificação atempada ao contribuinte.

Nestes termos (. . .) requere-se a revogação da decisão recorrida,
baixando de novo o processo ao Tribunal a quo para prosseguir o
conhecimento do incidente de falsidade deduzido contra o documento
em que assentou a própria certidão de relaxe (que de novo se requer
seja junto aos autos) e que inviabilizou a citada execução.”

A Representante da Fazenda Pública produziu contra-alegação,
defendendo a improcedência do recurso.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o seguinte douto
parecer:

“Para decidir como decidiu, o M.mo Juiz assentou em que a ora
Recorrente deduziu incidente de falsidade do título executivo.

Porém, nas conclusões das suas alegações, a Recorrente vem sus-
tentar que não deduziu o incidente contra o título, mas, antes contra
“o documento com base no qual o título executivo foi extraído.”

Aliás, a Recorrente abre as suas alegações com o seguinte: “A
decisão a quo assentou mal os factos.“

Significa o exposto que o recurso não versa apenas matéria de
direito - circunstância que, nos termos dos arts. 167o do CPT e 21o

no 4, 32o no 1 alín. b) e 41o no 1 alín. a) do ETAF, obsta a que
este STA dele possa conhecer por ser para tanto competente o Tri-
bunal Tributário de 2a instância.

Termos em que sou de parecer que se declare este STA incom-
petente em razão da hierarquia.”

Ouvida a recorrente para se pronunciar sobre esta questão da in-
competência, veio “requerer antecipadamente” a remessa do “pro-
cesso ao Tribunal Tributário de 2a instância, caso se julgue (este STA)
incompetente em razão da hierarquia por considerar indispensável
o conhecimento da matéria de facto e não apenas a interpretação
e aplicação da lei à matéria de facto já provada”.

Começar-se-á pela excepção de incompetência, deduzida pelo Ex-
mo. Magistrado do Ministério Público, a qual logra prioridade por
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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 CPT).
Trata-se de incompetência absoluta em razão da hierarquia que

pode ser arguida pelas partes e pelo Ministério Público e deve ser
suscitada oficiosamente pelo Tribunal em qualquer estado do processo
enquanto não houver sentença com trânsito em julgado proferida
sobre o fundo da causa (arts. 101o e 102o do CPC e art. 45o no 2
do CPT).

Para tanto há que 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. 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 na sentença
recorrida, caso em que, seria este Tribunal incompetente ou se, pelo
contrário, o objecto do recurso se reconduz a matéria exclusivamente
de direito, situação em que já seria competente em razão da hierarquia
este Supremo Tribunal.

Vejamos.
Como flui das conclusões que condensam, especialmente as ale-

gações sob os nos 5, 7 e 14, a recorrente centra toda a sua contestação
e discordância no facto de não ter sido notificada da liquidação do
IRS.

Por isso, alega e conclui pela falsidade do documento com base
no qual foi extraído o título executivo.

Sustenta ainda a recorrente que não deduziu o incidente de falsidade
contra o título executivo mas contra o documento que lhe serviu
de base, ou seja, do qual foi extraído o mesmo título executivo.

Trata-se de asserções fácticas que exprimem questões de facto,
por traduzirem ocorrências da vida real, excluídas da mera interpre-
tação e aplicação das normas jurídicas pertinentes, cuja resolução
envolve a necessidade de apreciação e julgamento da matéria de facto,
em sede probatória, mediante um juízo de prova livre pelo Tribunal
competente que, na circunstância, é o Tribunal Tributário de 2a ins-
tância que nos termos do art. 39o do ETAF conhece de matéria de
facto e de direito.

É, de resto, este o entendimento da recorrente quando, como muito
observa o Ex.mo Magistrado do Ministério Público, abriu as suas
alegações com a afirmação de que “a decisão a quo assentou mal
os factos sobre os quais se pronunciou”, se bem que não tenha daí
retirado as consequências legais quanto ao Tribunal a que dirigiu
o recurso.

Daqui decorre que o recurso não tem por fundamento exclusivo
matéria de direito reconduzida à função interpretativa das regras de
direito aplicáveis à resolução do caso concreto, em que se esgota
a competência desta Secção de Contencioso Tributário do STA que
funcionando, in casu, como Tribunal de revista, apenas conhece de
direito, nos termos do no 4 do art. 21o do ETAF.

Demonstrado que o objecto do recurso abrange também o conhe-
cimento de matéria de facto, é de concluir pela incompetência deste
STA, porque competente é, no caso, para do recurso conhecer, o
Tribunal Tributário de 2a instância, em conformidade com o disposto
nos arts. 21o, no 4, 32o, no 1, alín. b) e 41o, no 1, alín. a) do ETAF
aprovado pelo Dec.-Lei 129/84, de 27/4, em consonância com o dis-
posto no art. 167o do CPT.
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Procede, pois, a suscitada questão prévia sobre a incompetência
deste Tribunal.

Termos em que se acorda em julgar absolutamente incompetente
em razão da hierarquia o Supremo Tribunal Administrativo, sendo
competente para o efeito o Tribunal Tributário de 2a instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 10.000$00
com 50% de procuradoria.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Agos-
tinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Matéria de direito. Im-
posto sobre o valor acrescentado. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso.

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, nos termos dos artos 32o, no 1,
al. b), e 41o, no 1, al. a), do ETAF (cfr. ainda arto 167o

do CPT) ao Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Recurso n.o 17.710; Recorrente: Júlio Armando Martins de Sousa;
Recorridos: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro: Castro
Martins.

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

1. JÚLIO ARMANDO MARTINS DE SOUSA, residente em Val-
bom, Gondomar, impugnou uma liquidação de IVA do ano de 1986.

O Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto (1o Juízo) julgou
a impugnação improcedente, por Sentença de 29-9-93 (fls. 34 e 35),
da qual sobe o presente recurso, interposto per saltum pelo impug-
nante, que o minutou a fls. 52 e segs.

No parecer que ofereceu neste STA o Mo Po suscitou a questão
prévia da incompetência deste STA em razão da hierarquia para o
recurso por nele se discutir matéria de facto, porquanto na sentença
se considerou provado que as quantidades de mercadorias em causa
foram objecto de venda a terceiros, pelo impugnante, que com isso
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auferiu o correspondente lucro (fls. 35), enquanto nas alegações de
recurso e respectivas conclusões o recorrente afirma, como suporte
da pretensão formulada [arto 5o, alínea e)], que as compras referidas
eram feitas directamente por pessoas de sua amizade, que pagavam
o preço directamente, mas sem qualquer lucro ou vantagem económica
ou mero fim de o obter.

Ouvido sobre esta questão prévia, o recorrente não respondeu
(fls. 67).

2. Procede esta questão prévia que, tendo sido suscitada pelo Mo Po,
é de conhecimento prioritário e oficioso, sendo certo que a sua pro-
cedência prejudica o conhecimento de qualquer outra [artos 45o do
CPT e 101o e segs. do CPC].

Na verdade, verifica-se entre a sentença e as alegações de recurso
a divergência que o Mo Po aponta no seu referido parecer, acrescendo
que a versão que o recorrente ora apresenta já a sustenta ele desde
a petição inicial da impugnação. E não sofre dúvida que, como sustenta
o Mo Po, “no caso dos autos, o juízo sobre a existência ou não de
tais vendas e sobre a existência de lucros para o impugnante é um
puro juízo de facto, que pode ser formulado sem fazer apelo a quais-
quer considerações de ordem jurídica”.

Assim, este recurso, directamente interposto 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 Secção do STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de Segunda Instância.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 8.000$ e 3.000$ (§ único do arto 5o, por remissão do
§ 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Agostinho Castro Martins — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Matéria de direito. Con-
tribuição predial. Incompetência em razão da hierarquia.
Conhecimento oficioso.

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

1667

recurso director de decisão jurisdicional de um tribunal
tributário de 1a instância que não se restrinja a matéria
de direito.

3 — Tal competência cabe, nos termos dos artos 32o, no 1,
al. b), e 41o, no 1, al. a), do ETAF (cfr. ainda arto 167o

do CPT) ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 17.976. Recorrente: Fazenda Pública; Recorridos: José
Antunes Simões e José Alves, e Mo Po; Relator: Juiz Conselheiro
Castro Martins.

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

1. José Antunes Simões e José Alves, residentes em Lisboa, im-
pugnaram parcialmente uma liquidação adicional de contribuição pre-
dial do ano de 1971.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (4o Juízo) julgou
a impugnação procedente e anulou essa liquidação, na parte impug-
nada, por sentença de 26-11-93 (fls. 57 a 60), da qual sobe o presente
recurso, interposto per saltum pela Fazenda Pública, que o minutou
a fls. 63 e segs.

Em contra-alegação no tribunal a quo o Mo Po suscitou a questão
prévia da incompetência deste STA em razão da hierarquia para o
recurso por nele se discutir matéria de facto, porquanto ”a decisão
da primeira instância e o recurso da mesma interposto pronunciam-se
de forma diversa relativamente a um dado elemento factual: naquela
entendeu-se que o valor do rendimento colectável, sobre o qual se
baseou a liquidação, se reportava a todo o ano de 1971 e neste outro,
divergentemente, alegou-se que tal valor apenas considerava o se-
gundo semestre do ano de 1971”.

Ouvida sobre esta questão prévia, a recorrente Fo Po admitiu que
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.

2. Procede esta questão prévia que, tendo sido suscitada pelo Mo

Po, é de conhecimento prioritário e oficioso, sendo certo que a sua
procedência prejudica o conhecimento de qualquer outra [artos 45o

do CPT e 101o e segs. do CPC].
Na verdade, verifica-se entre a sentença e as alegações de recurso

a divergência em matéria de facto que o Mo Po aponta na sua referida
contra-alegação.

Assim, este recurso, directamente interposto da 1a instância, não
se restringe a matéria de direito, pelo que para dele conhecer carece
esta 2o 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 Secção do STA incom-
petente 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, 14 de Junho de 1995. — Castro Martins (Relator) — Santos
Serra — Horta do Valle.
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Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Custas. Acórdão condenatório. Trânsito em julgado. Reforma
do acórdão quanto a custas. Intempestividade.
Dec.-Lei 225/94, de 25 de Setembro.

Doutrina que dimana da decisão:

Condenado em custas, o recorrente, se pretende beneficiar da
dispensa do seu pagamento, ao abrigo do Dec.-Lei 225/94,
de 25/9, deve formular o pedido nos termos do art. 669o

do CPC e no prazo de 5 dias (art. 153o do CPC), não
obstante preencher os requisitos legais da alín. a) do art. 1o

daquele primeiro diploma.

Recurso no 18 082. Recorrente: Adão Orlando de Oliveira Campos;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos presentes autos de recurso interposto da decisão que julgou
improcedente a oposição à execução foi proferido Acórdão de
fls. 33-36 sem 22/2/95 pelo qual se declarou este Tribunal incompetente
em razão da hierarquia, condenando-se em custas o oponente/re-
corrente, Adão Orlando de Oliveira Campos.

Transitado em julgado o referido Acórdão, não foi requerida a
remessa do processo no Tribunal competente (Tribunal Tributário
de 2a instância).

Só após a notificação da conta, veio o recorrente requerer a dispensa
do pagamento de custas com o fundamento de que dela beneficia
por haver pago integralmente o imposto em falta, nos termos do
disposto no Dec.-Lei 225/94, de 25/9, para o que juntou fotocópia
comprovativa do pagamento total da dívida.

Foram os autos com vista ao Ex.mo Magistrado do Ministério Pú-
blico que promoveu se ouvisse a recorrida, pronunciando-se esta fa-
voravelmente à pretensão do requerente.

Pela simplicidade da questão vêm os autos à conferência, sem vistos.
Cumpre decidir.
– O processo de oposição à execução respeita a dívida de imposto

profissional e foi instaurado em 3/11/93.
– O pagamento total da dívida, nos termos do referido

Dec.-Lei 225/94, foi efectuado em 30/12/94.
– O ora requerente foi notificado do Acórdão, que o condenou

em custas, sob registo de 27/2/95.
– O requerimento de fls. 42, em que se pede a dispensa de pa-

gamento de custas, deu entrada neste Tribunal em 3/5/95.
Estabelece o art. 1o do Dec.-Lei 225/94, de 5/9 que “as importâncias

devidas por contribuições, impostos, taxas ou outras receitas admi-
nistradas pela Direcção-Geral das Contribuições e Impostos prove-
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nientes de obrigações cujo prazo de cobrança voluntária tenha ter-
minado até 31 de Dezembro de 1993 poderão ser satisfeitas nos termos
constantes do presente diploma.

Por seu lado, dispõe a alín. a) do no 1 do art. 2o do mesmo diploma
que as dívidas exigidas nos processos executivos podem ser regula-
rizadas nas seguintes condições: a) Pagamento da quantia exequenda
na totalidade, independentemente do valor da dívida, até 30 de No-
vembro de 1994, com dispensa de juros de mora e de custas e redução
de 20 % dos juros compensatórios.

Por despacho conjunto dos Senhores Secretários de Estado dos
Assuntos Fiscais e da Segurança Social de 29/11/94 o prazo a que
se refere a alín. a) do art. 1o daquele diploma, foi prorrogado até
30 de Dezembro de 1994.

Como se disse e resulta dos autos, o requerente efectuou o pa-
gamento integral do imposto em dívida em 30/12/94, como consta
do carimbo aposto na Guia de pagamento que constitui fls. 43.

A questão que se coloca é a de saber se o requerente apesar de,
na aparência, preencher os requisitos legais, tem direito à dispensa
de custas.

Prioritariamente há que saber se este Tribunal tem competência
para apreciar essa questão, tal como vem formulada.

O requerente foi notificado da conta na qual se compreendem
as custas devidas na 1a instância e as custas devidas neste STA, estas
por força do Acórdão que declarou a incompetência em razão da
hierarquia.

Por razões que têm a ver com o não suprimento de graus de ju-
risdição, cabe a este Tribunal apreciar apenas o pedido relativamente
às custas em que foi condenado pelo referido Acórdão, mas já carece
de competência quanto às custas respeitantes à 1a instância.

Delimitado, assim, o quadro de competência deste Tribunal quanto
a esta pretensão do requerente, vejamos então qual a solução jurídica.

O pedido formulado pelo requerente, se bem que, ao abrigo do
Dec.-Lei 225/94, deve ser interpretado como pedido de reforma do
Acórdão quanto a custas, nos termos do art. 669o do CPC.

A esta luz, convém lembrar que o requerente foi notificado do
Acórdão e, não obstante dispor, na altura, de todos os elementos
que lhe permitissem fazê-lo em tempo, apenas formulou o pedido
numa data em que o prazo legal de 5 dias após a notificação para
o efeito, há muito se mostrava esgotado.

Não está em causa uma reclamação da conta mas sim uma questão
de alteração ou reforma da decisão condenatória em custas que só
pela via do respectivo pedido nos termos do art. 669o alín. b) do
CPC e no prazo legal do art. 153o do mesmo Código poderia ser
alterada.

Tal decisão, porque transitou em julgado, tem força obrigatória
dentro do processo (art. 672o do CPC), tornando-se, pois, imutável.

O pedido é, pois, manifestamente extemporâneo, o que obsta à
apreciação de fundo da pretensão do recorrente.

Termos em que se acorda em indeferir o requerimento de fls. 42.
Custas pelo requerente, fixando a taxa de justiça em 18.000$00.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Abílio Bordalo (relator) — Ernâni
Figueiredo — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Recurso de decisão jurisdicional. Despacho de indeferimento
do pedido de esclarecimento da sentença. Irrecorribilidade.
Requerimento de interposição de recurso. Dever de inden-
tificar a decisão de que se recorre.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O despacho que indeferir o pedido de esclarecimento da
sentença não é susceptível de recurso, nos termos do no 2
do art. 670o do CPC.

II — Compete ao recorrente identificar, no requerimento de
interposição de recurso, a decisão de que recorre não
cabendo ao Tribunal decidir qual a decisão de que ele
(recorrente) pretende recorrer.

Recurso n.o 18 138. Recorrente: José Carlos Santos Mesquita Gui-
marães e mulher; Recorrido: Caixa Geral de Depósitos e Fazenda
Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

José Carlos Santos Mesquita Guimarães e mulher, identificados
nos autos dizendo-se inconformados com o acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância que não admitiu o recurso que haviam in-
terposto, vieram através do requerimento de fls. 81, recorrer para
esta 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Tendo declarado pretender alegar no Tribunal de recurso, vieram,
após notificação para o efeito, apresentar alegações que concluíram,
como se inscreve:

”1o Sendo o despacho de aclaração parte integrante do despacho
aclarado:

2o Não tendo o despacho de aclaração autonomia em relação ao
despacho aclarado;

3o Tendo-se esgotado o poder jurisdicional com o despacho
aclarado;

4o Não sendo o despacho de aclaração susceptível de recurso;
5o Não tendo o requerimento de interposição de recurso de iden-

tificar a decisão recorrida;
6o Entendendo-se que o recurso abrange todas as decisões contidas

no despacho recorrido desfavoráveis ao recorrente;
7o Temos, no caso concreto, que o recurso interposto pelo recor-

rente, embora tendo identificado como sendo recorrido o despacho
de fls. 49, se deve, ou devia, ter interpretado ter como objecto a
decisão final, desfavorável ao recorrente, para a qual se havia pedido
a aclaração ou esclarecimento, e não outro;

8o Assim se revelaria o lapso manifesto do recorrente, que iden-
tificou - sem necessidade, porque lhe bastava interpor simplesmente
o recurso - erradamente o despacho recorrido como sendo o de fls. 49;

9o O acórdão, em função do que se disse, violou as disposições
legais citadas nas alegações e nestas conclusões.

Termos em que se deve dar-se provimento ao recurso, revogar-se
o acórdão recorrido e julgar-se pela admissão do recurso na única
decisão (final e desfavorável aos recorrentes) recorrível.”
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Contra-alegou a Representante da Fazenda Pública defendendo
a improcedência do recurso.

Sob promoção do Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, ao abrigo do
art. 690o no 3 do CPC, uma vez notificado, vieram os recorrentes
especificar, como normas violadas pela decisão recorrida, as constantes
dos arts. 684o no 2 e 686o ambas do CPC.

O mesmo Ex.mo Magistrado emitiu douto parecer no sentido de
que não merece provimento o recurso, explicitando que:

”O despacho de aclaração apenas se considera parte integrante
da decisão a aclarar no caso de ser deferida a aclaração, como resulta
do disposto no no 2 do art. 670o do CPC.

No caso dos autos foi indeferida a aclaração e, assim, deste despacho
conserva a autonomia.

Nestas condições, referindo-se no douto requerimento de inter-
posição de recurso que consta de fls. 52o que se pretendia interpor
recurso do despacho fls. 49, deve entender-se que é essa a decisão
recorrida.

Por outro lado, a identificação da decisão recorrida como um ”des-
pacho” e não uma”sentença”, torna inviável, por manifesta falta de
razoabilidade, que se possa entender que a recorrente pretendia re-
correr da sentença a que se referia o pedido de esclarecimento.

Também parece não poder entender-se que a recorrente não tinha
o dever de identificar a decisão de que pretende recorrer, já que
é a ela e não ao Tribunal que cabe decidir qual a decisão de que
ela pretende interpor recurso.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão apura-se dos autos o seguinte:
- Pela petição de fls. 2, os ora recorrentes com fundamento de

que não podem ser responsabilizados enquanto fiador, em muito mais
do que o devedor principal deduziram oposição à execução que no
7o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa tomou
o no 48/90.

- Por sentença de 24/6/92, constante de fls. 34-38, o M.mo Juiz
daquele tribunal julgou procedente a questão da excepção de incom-
petência material do Tribunal para conhecer da responsabilidade de-
corrente da prestação da finança e absolveu a Fazenda Pública da
instância.

- Pelo requerimento de fls. 43, ao abrigo do art. 669o do CPC
os oponentes ora recorrentes requereram o esclarecimento daquela
sentença, no que se concerne à produção de prova testemunhal.

- Por despacho de fls. 49 dos autos, o M.mo Juiz disse ”nada a
aclarar (cfr. alín. a) - do art. 669o do CPC).

- Notificados do despacho, os oponentes/recorrentes, aludindo aos
autos de oposição no 19/91 e autos de oposição no 48/90” ambos
apensos ao processo de execução fiscal” e dizendo-se inconformados”
com despacho de fls. 32 e 49 dos respectivos processos ”interpuseram
recurso para o Tribunal Tributário de 2.a instância (no mesmo re-
querimento refere-se também como recorrente” Espada - Comércio
e Indústria Têxtil Lda.).

- Recurso que foi admitido por despacho de fls. 53 e alegado a
fls. 56-58.

Apresentaram alegações fls. 56-58 que circunscreveram a pretenso
pedido de apoio judiciário e que lhes terá sido negado, sendo certo
que dos autos nada consta.

Subiram os autos do Tribunal Tributário de 2.a Instância que, por
Acórdão de fls. 72-75 e sob a invocação do no 4 do art. 687o do
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CPC ex vi do art. 2o alín. f) do CPT, decidiu não admitir o recurso
interposto pelos recorrentes da decisão da 1a Instância.

Para assim decidir, considerou aquele aresto, da 2a instância:
- A identificação da decisão recorrida só pode ser colhida a partir

do requerimento apresentado pelos oponentes a fls. 52.
- O objecto do recurso ou a decisão recorrida é o despacho proferido

a fls. 49 ou seja aquele que declarou nada haver a aclarar (em relação
a sentença proferida).

- Ao presente processo é inteiramente irrelevante a declaração emi-
tida pelo citado requerimento de interposição de recurso em relação
a outro processo de oposição (o processo de oposição no 19/91) por
outro declarante (a Sociedade Espada, Comércio e Indústria Têxtil
Lda.).

- Não pode considerar-se como decisão recorrida neste processo
no 48/90 o despacho preferido a fls. 42 do processo de oposição
no 19/91.

- A decisão recorrida é, pois, o despacho proferido a fls. 49 destes
autos.

- Decisão que não é susceptível de recurso como expressamente
se declara no no 2 do art. 670o do CPC.

- O objecto do recurso só poderá ser, pois, a decisão aclaranda - a
sentença - e não o despacho que sujeitou o pedido de aclaração.

É, pois, contra este Acórdão do TT de 2a instância que decidiu
não admitir o recurso para ali interposto, que reagem os recorrentes
com o presente recurso para este STA.

A questão que se coloca é a de saber se, tal como vem delimitado
pelas conclusões dos recorrentes, é de admitir ou não o recurso do
despacho de aclaração da sentença e em consequência se deve ou
não revogar o Acórdão recorrido.

Vejamos.
Há que dizer, antes de mais, que é manifestamente claro que os

recorrentes, após serem notificados do despacho que indeferiu o pe-
dido de aclaração, foi desta decisão, e não da sentença, que inter-
puseram recurso para o Tribunal Tributário de 2.a Instância, como
objectiva e inequivocamente transparece do teor do requerimento
de fls. 52 que não deixa margem para dúvidas: ”não se conformando
com os despachos de fls. 32 e 49 dos respectivos processos” respeitando
o primeiro ao processo de oposição no 19/91 e o segundo aos presentes
autos.

São os próprios recorrentes que, nas suas conclusões o reafirmam
(cfr.7a conclusão).

Dispõe o no 2 do art. 670 do CPC: ”Do despacho que indeferiu
o requerimento de rectificação, esclarecimento ou reforma não cabe
recurso. A decisão que deferir considera-se complemento e parte in-
tegrante da sentença.”

Aquele despacho recorrido, porque é de indeferimento do pedido
de aclaração, não é contra o que defendem os recorrentes, parte
integrante da sentença.

Só a decisão que deferisse o pedido de aclaração seria recorrível,
como parte integrante da sentença.

É, pois, este o sentido que se colhe do referido no 2 do art. 67o,
e não aquele que os recorrentes expressam nas suas conclusões.

O despacho que indeferiu o pedido de aclaração não é, pois, sus-
ceptível de recurso.

Alegam os recorrentes que o requerimento de interposição de re-
curso não tem que identificar a decisão recorrida (conclusão no 5).
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Tal como muito bem refere o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto
é à recorrente e não ao Tribunal que cabe decidir qual a decisão
de que ela pretende interpor recurso.

Não se descortina, pois, o alcance daquela asserção dos recorrentes
quando, na verdade, como acima se disse, são eles próprios a re-
conhecer que identificaram o despacho de fls. 49 com a decisão
recorrida.

Sempre se dirá, no entanto, que é da essência do próprio recurso
a identificação da decisão de que se recorre, sem o que nem sequer
poderá ser admitido o recurso.

Não se pode atacar, processualmente, aquilo que não seja iden-
tificado como objecto desse mesmo ataque.

Se os recursos visam impugnar decisões judiciais como dispõe o
art. 676o do CPC, só faz sentido e só tem viabilidade a sua interposição
se houver identificação da decisão impugnada.

É também o que se escolhe do art. 684o no 2 do mesmo Código
que permite se especifique no requerimento a decisão de que se re-
corre quando a parte dispositiva da sentença contenha decisões dis-
tintas. No mesmo sentido a parte final do no 2 do art. 686o do CPC.

Ora esta especificação, da decisão ou decisões contidas na sentença,
pressupõe necessariamente a identificação da mesma sentença.

Por isso, concorda-se com a alegação de que o recurso abrange
todas as decisões contidas no despacho recorrido desfavoráveis ao
recorrente (conclusão 6a).

Só que isso passa, naturalmente, pela prévia identificação da decisão
recorrida.

No caso dos autos, a decisão recorrida é o referido despacho de
fls. 49, que, repita-se, não sendo parte integrante da sentença porque
é de indeferimento, esta não é, não pode ser, abrangida por aquele
despacho uma vez que não é consentido pelo no 2 do art. 670o do
CPC que dispõe, como se viu, sobre essa matéria.

Dir-se-á, finalmente, que se os recorrentes reconhecem ter iden-
tificado o despacho de fls. 49, como sendo a decisão recorrida, o
que é objectivamente claro, então não faz sentido a alegação de que
deveria o Tribunal ter interpretado a declaração do requerimento
do recurso de forma a abranger outras decisões, nomeadamente a
sentença.

Ao Tribunal impunha-se, pois, perante a objectividade da situação,
enquadrá-la, juridicamente e retirar da respectiva subsunção jurídica,
os efeitos jurídicos pertinentes.

Foi o que fez o Acórdão recorrido do Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância que situando a questão no plano da interpretação da declaração
judicial emitida, no mesmo se consignou:

”Se houve aclaração, a decisão que a fez considera-se complemento
e parte integrante da sentença (parte final do no 2 do art. 670o do
CPC); se não houve, a decisão que rejeitou o pedido tem um valor
autónomo na medida em que não se integra na decisão aclaranda.

Naquele caso a lógica levaria o intérprete a não admitir recurso
autónomo da decisão. Neste já tal recurso autónomo se justificaria.

Porém, a lei não o admitiu, sob a justificação evidente de que
a pronúncia efectuada em qualquer dos casos não pode ultrapassar
os limites da definição do direito que só a sentença pode efectuar
(cfr. art. 666o no 1 do CPC).”

O Acórdão recorrido interpretou correctamente a lei não tendo
violado qualquer disposição legal, nomeadamente dos arts. 684o no 2
e 686o do CPC não merecendo, pois, qualquer censura.
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Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso con-
firmando-se a decisão recorrida.

Custas pelos recorrentes fixando-se a procuradoria em 60 % (ses-
senta por cento).

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dia. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Processo. Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência
em razão de hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão de incompetência absoluta - em razão de hie-
rarquia - do tribunal para conhecer de um recurso é de
interesse e ordem pública, de conhecimento oficioso e
prioritário e a sua procedência prejudica a apreciação
de qualquer outra.

2 — Incluindo no objecto de recurso per/saltum matéria de
facto, esta Secção de Contencioso Tributário do STA
é incompetente em razão da hierarquia, sendo para tal
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 18.271, em que foi Recorrente Manuel da Costa Martins
e mulher Maria do Carmo Cruz Gomes Martins e Recorrido Caixa
Geral de Depósitos, e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Ro-
drigues Pardal.

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

Manuel da Costa Martins e mulher Maria do Carmo Cruz Gomes
Martins, cf no 139039856 e 158178556, residentes em Cavados, con-
celho de Mira, tendo sido citados em 15.07.93, para, na qualidade
de fiador, pagarem a quantia de 103798341$ por dívida à Caixa Geral
de Depósitos (CGD), vieram deduzir oposição com o fundamento
de ilegitimidade por, embora figurando no título executivo, não serem
responsáveis pelo pagamento da dívida exequenda, e os bens da exe-
cutada - Ecícarne - Centro Industrial de Conservas de Carne, Lda

- vinculados ao cumprimento da obrigação, por hipoteca e penhor,
não foram excutidos.

O Mo Juiz do tribunal Tributário de 1a instância Lisboa - 2o Juízo,
julgou improcedente, por não provada, a oposição, por a respon-
sabilidade dos oponentes, como fiadores e principais pagadores pela
totalidade da dívida exequente, não lhe assistir o invocado benefício
de excussão o que o mesmo é dizer, a legitimidade dos oponentes
para a presente execução.

1675

Os oponentes, não se conformando em tal decisão, interpuseram
recurso para este Supremo Tribunal, onde em resumo, alega: é ile-
gítimo o chamamento dos fiadores, ora RR; aos RR assiste o direito
de excussão; o arto 330, alínea a), do CPC, consagra a possibilidade
de chamar á demanda os outros fiadores; essa possibilidade é negada
aos RR, dado a natureza da oposição que não admite réplica á con-
testação; que os autos devem baixar ao Tribunal a quo a fim da
matéria de facto seja devidamente apreciada e inquiridas as teste-
munhas arroladas.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
esta Secção de Contencioso Tributário é incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do presente recurso por não versar apenas
de matéria de direito, pois os RR na 2a conclusão das alegações
sustentam que na sentença recorrida ” não se apreciou a matéria
de facto referida nos nos 5 e 7, igualamento relevante” daí que o
Tribunal Tributário de 2a Instância seja o competente.

Ouvidas as partes, entretanto, só a digna representante da Fazenda
Pública veio dizer que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Mostram os autos que a CGD concedeu à executada - Ecicarne

- Centro Industrial de Conservas de Carne, Lda - um crédito do mon-
tante de 50.000 contos e que, entre outros, os oponentes eram fiadores
e principais pagadores.

Os oponentes foram citados em 15.07.93, como fiadores, para pa-
garem a quantia de 103798341$, em dívida à CGD, tendo deduzido
oposição com fundamento em ilegitimidade, visto ainda não terem
sido ainda excutidos os bens da executada.

O Mo Juiz a quo julgou a impugnação improcedente por os opo-
nentes serem responsáveis como fiadores e principais pagadores pela
totalidade da dívida exequenda, não lhe assistindo o invocado benefício
de excussão prévia, o que o mesmo é dizer da legitimidade dos opo-
nentes para a presente execução.

Os oponentes recorreram para este STA, por entenderem que lhe
assiste o direito á excussão, pedindo que os autos voltem ao Tribunal
a quo para que a matéria de facto considerada na sentença recorrida
seja devidamente apreciada.

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 versar exclusivamente matéria de direito.

Ouvidas as partes, a digna representante da Fazenda Pública veio
que o recurso tem como objecto matéria de facto.

Equacionado o problema da excepção da incompetência desta Sec-
ção de Contencioso Tributário, urge decidi-la, por ser questão prio-
ritária (arto 3 da LPTA) e de interesse e ordem pública e de co-
nhecimento oficioso e, a proceder, fica prejudicado o conhecimento
de qualquer outra (artos 47 do CPT e 101 e segs do CPC).

2. Conforme acentua o distinto magistrado do Ministério Público
os RR sustentam na conclusão 2a das alegações matéria de facto.

Com efeito, na citada conclusão os RR referem que a ”sentença
recorrida não apreciou a matéria de facto referida nos nos 5 a 7
igualmente relevantes” e depois na conclusão 2 (do no VII) declara
“que os autos baixem ao Tribunal a quo a fim de que a matéria
de facto não considerada na sentença recorrida seja devidamente apre-
ciada, inquiridas as testemunhas arroladas na Repartição de Finanças
de Mira.”.
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Tudo isto revela que os RR reputam insuficiente a matéria con-
siderada provada na sentença recorrida o que significa que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito.

3. Verifica-se assim que, no presente recurso, interposto de uma
decisão do Tribunal Tributário de 1a instância - recurso per saltum
- há matéria de facto em discussão e não apenas matéria de direito,
pelo que esta Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência para dele conhecer em razão da hierarquia, sendo para
tal competente o Tribunal Tributário de 2a Instância (artos 21, no

4, 32, no 1, alínea b), 41, no 1, alínea a), do ETAF, 47, no 3, e 167
do CPT; cfr. arto 4, no 1, da LPTA).

Ora, tal incompetência - absoluta (artos 101 do CPC e 45, no 1,
do CPT) - deste STA é de conhecimento oficioso (artos 45, no 2,
do CPT e 102, no 1, do CPC) e de carácter prioritário (arto 3 da
LPTA), daí resultando prejudicada a apreciação de qualquer outra
questão (arto 45 do CPT e 101 e segs do CPC).

Assim, a excepção de incompetência absoluta - infracção das regras
em razão da hierarquia - suscitada pelo distinto magistrado do Mi-
nistério Público é integralmente procedente.

3. Pelos fundamentos acabados de expor, acordam em declarar
esta Secção de Contencioso Tributário do STA incompetente em razão
da hierarquia e para tal competente o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância (arto 4, no 1 da LPTA e 47, nos 2 e 3, do CPT).

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em quarenta (40000$)
mil escudos e a procuradoria de sessenta (60%) por cento.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. - Francisco Rodrigues Pardal (relator) -
Ernâni Marques da Silva Figueiredo - Manuel Fernando dos Santos
Serra. - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto Complementar. Deduções ao rendimento colectável.
Circular no 9/87.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A colecta da contribuição industrial, relativa a sociedades
tributas pelo grupo A, a deduzir nos rendimentos englo-
bados para efeitos de imposto complementar, secção B,
é toda a colecta da contribuição industrial.

II — A circular no 9/87, de 16.09.87, ao dispor que ”...as co-
lectas a deduzir deverão ser apenas as correspondentes
aos rendimentos sujeitos a imposto complementar que
sendo obtidas, se necessário, através de adequada pro-
dução” está a emitir normas ou comandos jurídicos que
não têm eficácia externa e seria inconstitucional por vio-
lação do principio da legalidade tributária (arto 106o,
no 2 do C.R.P.).
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Recurso no 18.297 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Petroquímica e Gás Portugal, EP e de que foi relator o Exmo Sr.
Conso Dr. BENJAMIM RODRIGUES.

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

I — O Exmo Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (3o Juízo), dizendo-se incon-
formado com a sentença, de 93.06.23, do mesmo tribunal, que julgou
procedente a impugnação judicial que Petroquímica e Gás de Portugal,
E.P., deduzira contra a liquidação do imposto complementar, secção
B, referente ao ano de 1982 e respectivos juros compensatórios, dos
montantes respectivos de 1.458.750$00 e 842.176$00, e que anulou,
dela recorre directamente para esta Secção de Contencioso Tributário
do S.T.A., pedindo a sua revogação e que, em consequência se julgue
improcedente a impugnação, com as demais consequências legais.

II — Em fundamento alinhou diversas razões nas suas alegações
de recurso que condensou depois nas seguintes proposições con-
clusivas:

”a) — Com base na declaração M/6 de Imp. Compl., Secção B,
a que se reporta o arto88o do Código, procederam os serviços da
administração fiscal, à correcção da liquidação com base na circular
no 9/87, de 16/09/87;

b) — Isto porque se englobavam rendimentos isentos de Imp. Com-
plementar B;

c) — O Mmo Juiz ”a quo”, ao não considerar, para efeitos de li-
quidação, o contido nessa norma circular andou, em nosso entender,
e salvo o devido respeito, mal já que:

d) — Não nos parece que viole, com a sua aplicabilidade prática,
qualquer norma legal;

e) — Antes, sim, previne situações que contemplariam duplo be-
nefício fiscal que nem o legislador nem a própria Constituição da
República o pretendiam;

f) — A correcção à M/6 e consequente liquidação adicional pa-
rece-nos correcta por não infringir qualquer norma legal de tributação
na sede em que o foi, isto é, em Compl. Secção B”.

III — A recorrida contra-alegou, batendo-se pela manutenção do
julgado com base em vários argumentos que sintetizou nas seguintes
afirmações:

”a) — A contribuição industrial a deduzir aos rendimentos englo-
bados nos termos do parágrafo 1 do arto 91o do CIC é todo a que
foi liquidada relativamente ao exercício de 1982, não obstante esta
ter incidido sobre rendimentos sujeitos e não sujeitos a imposto com-
plementar, Secção B, ou seja a de 80.668.051$00 constante do no

31 da declaração tributária de fls. 17 dos autos.
b) — Não é correcto o critério da interpretação constante da circular

no 9/87 da D.G.C.I..
c) — O princípio da legalidade não permite tal interpretação que,

assim, inquina aquela circular de violação de lei.
d) — A regra de proporcionalidade contida naquela circular não

tem qualquer cobertura legal e viola o arto 91o do C.I.C..
e) — Da aplicação de tal regra resulta ilegalidade na determinação

do rendimento colectável de imposto complementar”.
IV — O Exmo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, após

considerar que a recorrente Fazenda Pública pediu a revogação do
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decidido na 1a instância apenas porque aí não se considerou a Circular
no 9/87, de 16.9.87 da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos,
mas que ela não é fonte legal de direito, pronunciou-se no sentido
do não provimento do recurso.

V — Com os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
1 — A sentença recorrida dá por provada a seguinte materialidade

fáctica:
a) — Com referência ao exercício de 1982, a Repartição de Finanças

do 10o Bairro Fiscal de Lisboa fixou, definitivamente, à impugnante,
o rendimento colectável da Contribuição Industrial, Grupo A, no mon-
tante de 173.213.285$00, e para efeitos da declaração do imposto
complementar.

b) — A impugnante, na sua declaração M/6 de imposto comple-
mentar, Secção B, ano de 1982, deduziu o montante de 80.668.051$00,
relativo a impostos parcelares e em consequência da liquidação de-
finitiva da contribuição industrial efectivada pela Administração
Fiscal.

c) — Com base no montante referido em a) e depois de deduzido
o montante de 20.735.757$00, relativo a juros de depósitos a prazo,
os serviços da Administração Fiscal apuraram o rendimento colectável
de imposto complementar, relativo ao ano de 1992, no montante de
47.514.987$00,

d) — Tendo considerado, para tanto, os serviços da Administração
Fiscal, o montante de 76.592.940$00 de impostos parcelares,

e) — Posteriormente corrigido para 74.066.732$00.
f) — E liquidaram adicionalmente, o imposto complementar secção

B, à impugnante, no montante de 607.522$00, sendo 401.219$00 de
imposto e 206.303$00 de juros compensatórios.

g) — Em 16.11.87, os serviços da Administração Fiscal levantaram
um auto de notícia à impugnante por esta, ao apresentar a declaração
mode 6 do imposto complementar, Secção B, não ter efectuado a
proporção com a contribuição industrial e o valor dos juros de de-
pósitos a prazo, quando determinou o valor das colectas a deduzir.

h) — A impugnante pagou na Repartição de Finanças do 10o Bairro
Fiscal de Lisboa, o montante de 71.064.451$00 relativo à contribuição
industrial e o montante de 9.203.135$00 de imposto extraordinário,
relativos ao ano de 1982, antes da correcção definitiva do rendimento
tributável referido em a).

2 — O inconformismo da recorrente Fazenda Pública contra a sen-
tença recorrida reconduz-se em imputar-lhe um erro de julgamento
consubstanciado em errada definição e aplicação da lei, identificando
esta com o conteúdo normativo da Circular no 9/87, de 16/09/87.

A controvérsia submetida ao veredicto do tribunal estava em saber
se a colecta da contribuição industrial a deduzir aos rendimentos
da impugnante englobados para efeitos de imposto complementar,
Secção B (em que se incluía a impugnante) seria toda a colecta da
contribuição industrial ou apenas uma parte desta proporcional aos
rendimentos tributáveis também em imposto complementar, secção B.

O Mmo Juiz ”a quo”, abonando-se na interpretação dos artso 91o,
nos 1 e 2, 83o, 84o, 86o, 8o, no1, al. n) e 15o, regra 3a do C.I.Com-
plementar e 89o do C.C.Industrial, concluiu — e desse entendimento
fez concreta aplicação — que, estando perante uma sociedade tri-
butada pelo sistema do grupo A, da contribuição industrial, na de-
terminação do rendimento colectável do imposto complementar ape-
nas havia de considerar o rendimento proveniente da actividade co-
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mercial ou industrial, não se englobando com ele o rendimento pro-
veniente dos juros de depósitos a prazo de que a impugnante era
beneficiária por estes estarem isentos do imposto complementar (artos
86o e 8o, no1, al. n) do C.I.C.) e que, mesmo aquele, deveria ser
abatido quer da colecta liquidada sobre ele (contribuição industrial),
quer, até à concorrência do seu montante, do imposto de capitais
que recaiu sobre os ”rendimentos não expressamente mencionados
no arto 42o pertencentes a sociedades comerciais ou civis sob a forma
comercial” (os juros dos depósitos a prazo), que tal era a situação
da impugnante, estes por força do disposto nos artos 91o, nos 1 e
2 do C.I.C. e 89o, al. a) do C.C.Industrial.

Discordando de tal interpretação, por ver nela uma indesejável
ou não aconselhável, — sob o ponto de vista da ”justiça” tributária —,
situação de ”duplo benefício”, no caso dos rendimentos isentos de
imposto complementar também não serem atingidos pela tributação
unitária do rendimento deste imposto por via da dedução aos ren-
dimentos da contribuição industrial (de cuja colecta e até à concor-
rência da mesma se deduziam) veio a Administração Fiscal a distribuir
pelos seus serviços a Circular no 9/87, de 16/09/87, através da qual
se determinou que ”tendo surgido dúvidas quanto ao montante da
colecta da contribuição industrial que deverá ser considerado na de-
terminação da matéria colectável do imposto complementar, secção
B, nos termos do no2 do arto 91o do respectivo código, sempre que
no apuramento da matéria colectável sujeita a contribuição industrial
se incluam rendimentos isentas de imposto complementar, foi, por
despacho de 13 de Março último, determinado se esclarecesse que,
nestes casos, as colectas a deduzir deverão ser apenas as correspon-
dentes aos rendimentos sujeitos a imposto complementar que sendo
obtidas, se necessário, através de adequada proporção...”.

Como é bom de ver estamos perante normas internas, emitidas
ao abrigo do exercício do poder de direcção ou de comando hie-
rárquico (cfr. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia
Administrativa, págs. 109 e segs. e 169 e segs.) da Administração,
insito em qualquer estrutura organizatória hierarquizada, que apenas
têm força vinculativa ou imperativa para os agentes inscritos no âmbito
da respectiva cadeia hierárquica. Tais normas ou comandos não estão
dotadas de eficácia jurídica externa, não estabelecendo ou estatuindo
quaisquer critérios jurídicos de vinculação ou de decisão, obrigatórios
por todos os agentes de aplicação do direito, ainda que situados fora
do âmbito da Administração.

Tal circular escapa ao conteúdo semântico do principio da tipicidade
das leis, consagrado no arto 115o da C.R.P., mesmo entendido este
enquanto norma enunciadora das diversas fontes normativas.

Mas independentemente da referida circular não poder colher qual-
quer legitimidade normativa no citado preceito constitucional, outro
obstáculo instransponível se lhe depara à sua aplicação.

É que o conteúdo da norma, ou dito de outra forma, o critério
de decisão ou de vinculação nela enunciado, contende com a con-
formação quantitativa dos elementos típicos objectivos que caracte-
rizam o imposto, ou seja com a expressão lógico-quântica da acepção
objectiva do facto tributário, com a determinação da matéria colectável
(cfr. Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, I, págs. 253). A circular
acaba por conter normas que definem a matéria colectável enquanto
enunciando o critério da sua determinação (cfr. José Manuel Cardoso
da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1970, págs. 226) e não só enquanto
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apontando o processo da sua determinação). Por isso, estamos na
presença de ”normas” que são atraídas pelo núcleo das que esta-
belecem a incidência do imposto e que fazem parte daqueles mo-
mentos que o legislador constitucional adoptou como essenciais para
a caracterização ou conformação de certa realidade como sendo um
imposto (os elementos essenciais ou estruturais do imposto). Sendo
assim, a sua estatuição só poderia ser constitucionalmente legitima
se estivesse a coberta de reserva absoluta da lei formal, nos termos
do arto 106o, no2 do C.P.C. (princípio da legalidade e tipicidade tri-
butária). O que vai dito conduz desde logo à total desconsideração
jurídica, no âmbito das relações externas, da referida circular. Note-se
que nem sequer existe margem constitucional que permita relegar
para o plano regulamentar, mesmo que externo, qualquer definição
atinente aos elementos essenciais dos impostos (J.J. Gomes Canotilho
e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa, 3o edição,
1993 págs. 488).

Temos, portanto, de concluir que a sentença recorrida não enferma
de qualquer ilegalidade por ter desaplicado a referida circular no

9/87, enquanto pretensa ”fonte normativa”.
Destarte, atento todo o exposto, acordam os juizes desta Secção

de Contencioso Tributário em negar provimento ao recurso e con-
firmar a douta sentença recorrida.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (re-
lator) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — José de
Jesus Costa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Processo. Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência
em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão de incompetência absoluta — em razão da
hierarquia — deste STA para conhecer de um recurso
é de interesse e ordem pública, de conhecimento oficioso
e prioritária e a sua procedência prejudica a apreciação
de qualquer outra.

2 — Incluída no objecto de recurso per saltum matéria de
facto, esta Secção de Contencioso Tributário do STA
é incompetente em razão da hierarquia, sendo para tal
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 18.429, em que foi Recorrente Moura & Baptista, Lda

e Recorrido Fazenda Pública e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Rodrigues Pardal.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Moura & Baptista, Lda, p.c. 500198292, com sede na freguesia de
Tortosendo, concelho da Covilhã, veio deduzir embargos de terceiro
relativamente a penhora efectuada sobre um prédio rústico descrito
nos autos para garantia de uma dívida referente a contribuições à
Segurança Social de Castelo Branco relativas ao período de Setembro
de 1991 até Janeiro de 1992 em que era executada a Empresa Industrial
do Tortosendo, Lda, com sede em Tortosendo, que ofendem a sua
posse por o ter adquirido por contrato de promessa cobrado em
3.01.92, pois a penhora foi efectuada em 3.09.93.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Castelo Branco
rejeitou liminarmente os embargos de terceiros por a posse invocada
pela embargante não ser a que dá a presunção de titularidade, nos
termos dos artos 1251 e 1268, no 1, do Cód. Civ., pois os promitentes
compradores podem valer-se do direito de retenção na reclamação
de créditos para aí reclamarem os seus direitos.

A embargante interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

a) A recorrente (R) liquidou o imposto de sisa face á tradição
da sisa que se encontrava já na sua posse e sob a sua administração
e exercendo os direitos inerentes ao direito de propriedade.

b) Por fim, não existe preceito legal que vincule os factos pro-
mitentes contratantes à celebração do negócio prometido em qualquer
prazo, se elas próprias a ele se não vincularem.

c) Com a penhora e venda dos bens atrás identificados a Fazenda
Nacional e a douta sentença recorrida, violaram a posse e o direito
de propriedade em que se encontra invertida a R.

Contra-alegando, a digna representante da Fazenda Pública en-
tende que o recurso merece provimento, mantendo-se o despacho
recorrido, apresentando as conclusões seguintes:

a) O Tribunal Tributário de 1a instância não considerou provada
a posse efectiva por parte da R.

b) Os artos 430, no 3, e 830, no 3, do Cód. Civ. não se aplicam
no presente caso.

c) A R não é proprietária (aliás essa questão nem pode ser discutida
nos embargos — art 320 do CPT — e ainda que existi-se posse efectiva
e esta permitisse o direito de retenção, de acordo com o arto 755
do CC, este direito não prejudica o privilégio imobiliário de que o
Estado é titular para fazer executar o seu crédito relativo a con-
tribuições para a Segurança Social.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que este
STA é incompetente em razão da hierarquia (arto 32, no 1, alínea
b), do ETAF no 41, no 1, alínea a)) por o Mo Juiz a quo rejeitar
liminarmente os embargos por a Recorrente (R) não ter nem tinha
”a posse civil” do imóvel penhorado e este ter na suas conclusões
declarado que já antes de pagar a sisa já se encontrava na sua posse
e já o administrava exercendo ” os inerentes ao direito de proprie-
dade”, o que revela que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito.

Ouvidas as partes, quer a digna representante da Fazenda Pública
quer a R vieram dizer que o recurso não tinha por fundamento ex-
clusivo matéria de direito.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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1. Mostram os autos que a R deduziu embargos de terceiro contra
a penhora efectuada na execução fiscal instaurada contra a executada
— Empresa Industrial do Tortosendo, Lda que ofendeu a sua posse,
por ter adquirido o prédio de boa fé e por contrato — promessa
de compra e venda de 3.1.92, tendo pago, na altura a adequada sisa.

O Mo Juiz a quo indeferiu liminarmente os embargos de terceiro
por a R não ter nem tinha a ”posse civil” do imóvel penhorado.

A R interpôs recurso (artos 21, no 4, 32, no 1, alínea b), e 41,
no 1, alínea a), do ETAF), alegando logo na 1a conclusão que ”liquidou
a sisa face à tradição da caixa que se encontrava já na sua posse
e sob a sua administração e exercendo os direitos inerentes ao direito
de propriedade”.

Face a esta questão, o distinto representante do Ministério Público
suscita a incompetência desta Secção de Contencioso Tributário em
razão da hierarquia por o recurso não versar exclusivamente matéria
de direito (artos 21, no 4, 32, no 1, alínea b) e 41, no 1, alínea a),
do ETAF), sendo para tanto competente para conhecer do recurso
o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Quer a digna representante da Fazenda Pública que a R defendem
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito.

2. A questão da incompetência do tribunal é de interesse e ordem
pública e o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria
(arto 3 da LPTA), e a proceder, fica prejudicado o conhecimento
de qualquer outra questão (artos 47 do CPT e 101 do CPC).

Como acentua o distinto magistrado do Ministério Público, o re-
curso interposto não versa exclusivamente matéria de direito.

O presente recurso foi interposto de uma decisão do Tribunal Tri-
butário de 1a instância — recurso per saltum — por isso, só pode
versar matéria de direito (artos 21, no 4, e 32 no 1, alínea b), do
ETAF e 167 do CPT).

Acontece que a R logo na 1a conclusão das alegações refere que
” liquidou o imposto de sisa face à tradição da caixa que se encontrava
já na sua posse e sob a sua administração e exercendo os direitos
inerentes ao direito de propriedade.»

Por sua vez o Mo Juiz a quo para indeferir liminarmente os embargos
assentou, além do mais, em que a R não tinha nem tem a ”posse
civil” do imóvel penhorado.

Daqui ressalta que há uma questão de prova (cfr. arto 1040 do
CPC) a realizar para se averiguar se a R tem a posse do prédio
se houve tradição da caixa.

Verifica-se, assim, que a R alega matéria de facto na medida em
que considera que a decisão recorrida deveria ter procedido à ave-
riguação se aquela exercia ou não poderes de facto, sobre o prédio
penhorado.

Significa que tudo isto que a R alega factos — pertinentes para
a solução de direito — e que a decisão recorrida não dá como
provados.

Assim, o presente recurso, directamente interposto do Tribunal
Tributário de 1a instância de Castelo Branco, não se restringe a matéria
de direito (artos 21, no 4, e 32, no 1, alínea b), do ETAF) pelo que
para dele conhecer carece este STA de competência, a qual cabe
ao Tribunal Tributário de 2a Instância (artos 4, no 1, da LPTA e
47, no 3, do CPTA.
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3. Em seguimento do exposto, a excepção do incompetência absoluta
suscitada pelo distinto magistrado do Ministério Público é integral-
mente procedente.

Nestes termos, acordam em declarar esta Secção de Contencioso
Tributário do STA incompetente em razão da hierarquia para co-
nhecer do recurso e para tanto competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância (artos 4 da LPTA e 47, nos 2 e 3 do CPT).

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$ (vinte
mil escudos) e a procuradoria em sessenta (60 %) por cento.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto de Capitais. Mútuo. Presunção de Juros. Art. 14 do
CIC. Matéria de facto. Arts. 21 no4 do ETAF e 722 do
CPC. Princípio da legalidade. Pressupostos de facto da
liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A presunção do art. 14 do Cod. Imp. Cap. não respeita
ao recebimento mas ao vencimento de juros: a lei presume
que o mútuo vence juros, não que estes foram recebidos.

2 — Se as instâncias não deram como provado que o im-
pugnante não tenha recebido juros, este Tribunal tem
de acatar tal decisão factual - art. 21 no 4 do ETAF.

3 — Ao impugnante cabia o ónus da prova de tal não re-
cebimento, atento o princípio da legalidade do acto tri-
butário, extensivo aos respectivos pressupostos de facto.

Recurso no 18.459, em que são Recorrente Manuel Tavares Rebelo,
Recorrido a Fazenda Pública. 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 Manuel Ta-
vares Rebelo, com os demais sinais dos autos, do acórdão do T.T.
de 2a Instância, proferido em 18-5-93, que negou provimento ao re-
curso que o mesmo interpusera da sentença de fls. 83 e segs., que,
por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial que o ora
recorrente deduziu contra ”a liquidação do imposto de capitais - Sec-
ção A, no montante de 138.859$00, e de imposto extraordinário sobre
os rendimentos sujeitos a contribuição predial, imposto de capitais
e imposto profissional (Lei 37/83 de 21/10), no montante de
28.579$00”, efectuada pela Repartição de Finanças de Estarreja.



1684

Fundamentou-se aquele aresto em que, não tendo o manifesto efi-
cácia constitutiva, todavia o recorrente não provou a inexistência do
rendimento a que se reporta a liquidação impugnada, não podendo
”concluir-se pelo não recebimento dos juros ... ou pela impossibilidade
legal de os exigir. Por um lado porque o recorrente recebeu parte
do montante reclamado que tanto poderia ser imputado aos juros
como ao capital mutuado; por outro lado porque se não prova que
o executado não tivesse outros bens que pudessem responder pela
dívida; por último porque não foi requerida a suspensão da liquidação
ou reconhecida a insolvência”.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1a) - Nenhuma das três presunções do artigo 14 do Cod. Imp.

Capitais se aplica à hipótese dos autos;
2a) - Tais presunções são presunções da existência do crédito de

juros do mutuante sobre o mutuário, e não presunções da satisfação
desse crédito, isto é, do recebimento efectivo do rendimento tributável;

3a) - A acção judicial do art. 14 no2 do Cod. Imp. Capitais não
tem aplicação na hipótese dos autos;

4a)- A impugnação do acto tributário de liquidação do imposto
de capitais, baseada no não recebimento de juros, tem uma com-
ponente mista, de simples apreciação e constitutiva;

5a)- A procedência da impugnação, com o indicado fundamento,
tem por pressuposto a prova de um facto negativo, sendo, nessa me-
dida, mera acção de apreciação negativa - embora seja do tipo cons-
titutivo anulatório o seu fim típico -, à qual é aplicável o princípio
geral do direito probatório, vertido no art. 343 no1 do Cód. Civil;

6a)- A certidão de fls. 44 e segs. faz prova plena dos factos que
refere, nos termos dos arts. 371, 372, 393 no2 e outros do Cód. Civil;

7a)- As doutas decisões recorridas incorreram em erro de apreciação
de prova, por ofensa da disposição expressa da lei que fixa a força
de determinado meio de prova (arts. 722 no2 e 729 do Cód. Proc.
Civil);

8a)- O recebimento de Esc. 1.514.451$00, comprovado pela certidão
judicial, deve presumir-se, por força do art. 785 do Cód. Civil, re-
cebimento de juros;

9a)- A certidão que, na hipótese dos autos, instruiu, perante os
Serviços da Administração Fiscal, o não recebimento de juros pelo
próprio período inicial da vigência do contrato de mútuo, implicava
a não liquidação do imposto a que respeita o acto tributário
impugnado;

10a)- Devendo à face dela, e numa interpretação face à Constituição,
mormente do seu artigo 106 no3, do disposto nos arts. 29 e 32 do
Cód. Imp. Capitais, conduzir à ilegalidade da liquidação impugnada;

11a)- A anulação da liquidação impugnada, na parte relativa ao
imposto de capitais, acarreta a ilegalidade da liquidação do imposto
extraordinário sobre os rendimento sujeitos a imposto de capitais,
criado pela Lei no 37/83, de 21 de Outubro;

12o) As doutas decisões recorridas violaram, entre outras, as dis-
posições dos artigos 14o, 29o e 32o do Cód. Imp. Capitais, 343 no1,
371, 372, 393 no2 do Cód. Civil e 785 do Cód. Civil”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto do aresto
recorrido, concluindo:

”Ao contrário do que o recorrente pretende, a Secção de Con-
tencioso Tributário do STA não pode reapreciar matéria de facto
já fixada pelas instâncias, designadamente no douto Acórdão do Tri-
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bunal Tributário de 2a Instância, por carecer de competência para
isso (art. 21 no4 do ETAF);

Da matéria de facto fixada resulta que o recorrente não provou
não ter recebido os juros em dívida a que tinha direito ou, ao menos,
não ter feito tudo para os receber: tanto basta para se manter a
liquidação efectuada com base no art. 4o e respectivo parágrafo único
do Código de Imposto de Capitais;

Quanto à invocada violação do art. 785 do Código Civil, não assiste
razão ao recorrente por não lhe ser possível retirar quaisquer efeitos
úteis da interpretação do mesmo preceito”.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu o seguinte parecer:
”Tendo em conta a matéria de facto fixada na instância, que este

STA tem de aceitar (cfr. os arts. 722 no2 do CPC e 21 no4 do ETAF),
e não ocorrendo, como não ocorre, ofensa da força probatória da
certidão de fls. 44, no acórdão recorrido - onde se assentou, além
do mais, em que o Recorrente não fez prova do não recebimento
de juros -, fez-se correcta interpretação e aplicação de lei.

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) Por escritura pública de 12-10-81, o impugnante e sua mulher

emprestaram, pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos
de tempo, a quantia de 3.000.000$00, vencendo juros à razão de 15%
ao ano, pagáveis no fim de cada ano.

b) Em 21-9-82, o impugnante compareceu na Repartição de Fi-
nanças do concelho de Estarreja e efectuou-se o manifesto no 2900,
já fora de prazo, tendo ele beneficiado de amnistia para a multa
devida.

c) Em, 1-2-83, o impugnante requereu a suspensão da liquidação
do imposto, dado o crédito ter passado a litigioso.

d) Em 16-12-84, o impugnante foi notificado para pagar, com re-
lação ao ano de 1982, e aos juros de mútuo dito em a), o imposto
de capitais, secção A, no montante de 138.859$00, ao qual acresce
o imposto extraordinário de 28.579$00.

e) Não tendo o impugnante pago, de modo eventual, a liquidação
dita em d), a mesma foi debitada ao tesouro no dia 20-7-84.

f) No dia 10-9-84, o impugnante fez dar entrada da presente petição
de impugnação.

g) No dia 19-9-84, o impugnante acabou por pagar a liquidação
impugnada”.

Vejamos, pois:
Nos termos do art. 21 no4 do ETAF, esta secção, nos processos

inicialmente julgados pelos T.T. de 1a Instância - como é o caso -,
apenas conhece de direito.

O Tribunal recorrido não deu como provado que o impugnante
não tivesse recebido juros, uma vez que recebeu parte do montante
em dívida, ”que tanto poderia ser imputada aos juros como ao capital
mutuado”.

E, nos termos do art. 722 no 2 do C.P.Civil, ”o erro na apreciação
das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser
objecto de recurso de revista, salvo havendo ofensa duma disposição
expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência
do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova”.

Ora, pretende o recorrente que, dos documentos juntos a fls. 44
e 45, resulta o não recebimento de juros - cfr. conclusão 9o.
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Mas, do que dali se conclui é que o recorrente apenas recebeu
uma parte do montante reclamado - capital e juros; não, como pre-
tende, que não tenha recebido estes.

Não se verifica, pois, a hipótese do dito art. 722 no2.
No ponto, o recorrente é, aliás, contraditório pois afirma textual-

mente - conclusão 8a - que ”o recebimento de Esc. 1.514.451$00,
comprovado pela certidão judicial, deve presumir-se, por força do
artigo 785 do Cod. Civil, recebimento de juros”.

Ora, é esse recebimento de juros que justamente concretiza o facto
Tributário que deu causa à liquidação impugnada.

Num aspecto, todavia, tem o recorrente razão, ao afirmas - cfr.
conclusões 1 a 3 - que a presunção a que se refere o art. 14 do
Cod. Imp. Capitais é a de que os mútuos vencem juros; não de que
estes foram pagos.

Mas tal também lhe não aproveita, dado o princípio da legalidade,
extensivo à veracidade dos pressupostos, do acto Tributário.

Na verdade, o T.T. de 2a Instância não teve como provado, nos
sobreditos termos, que o recorrente não tivesse recebido os ques-
tionados juros.

Não teve sequer como provado ”que o executado não tivesse outros
bens que pudessem responder pela dívida”.

O que conduz igualmente à não demonstração ”da impossibilidade
legal de os receber (aos ditos juros)” - cfr. art. 4o do CIC.

Improcedem, pois, todas as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

o acórdão recorrido.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 14 de Junho 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 14 de Junho de 1995.

Assunto:

IVA. Regime de revisão da matéria colectável. Aplicação no
tempo do CPT. Recursos para a Secção de Contencioso
Tributário do STA. Fixação dos factos materiais da causa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O regime da revisão da matéria colectável previsto no
C.I.V.A. aplica-se aos impostos liquidados oficiosamente
nos termos dos artso. 82o e 83o do diploma, antes da
entrada em vigor do Código de Processo Tributário, in-
dependentemente do facto de as declarações definitivas
a que tende a revisão só terem ocorrido na vigência deste
diploma.

2 — Os erros da apreciação dos factos e na fixação dos factos
materiais da causa, efectuadas na instância recorrida,
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mas se inscrevem nos poderes de cognição desta formação
nos processos inicialmente julgados nos tribunais tribu-
tários de 1a Instância.

Recurso no 18 530. Recorrente: António da Conceição Carloto; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que lhe negou
provimento ao recurso interposto da sentença que lhe julgara im-
procedente a impugnação deduzida contra as liquidações do IVA
dos anos de 1986 e 1987, nos montantes, respectivamente, de
995 045$00 e 1 003 786$00, e consequentes juros compensatórios, veio
o Ite António da Conceição Carloto, recorrer, concluindo a sustentar
que:

-as fixações/liquidações dos impostos impugnados tomaram por seu
fundamento exclusivo informações oficiais especulativas, com despre-
zo das reais condições da actividade do Rte;

-e foram tomadas por entidade incompetente em razão da matéria;
-o que tudo constituiria preterição de formalidades legais, enten-

didas em sentido amplo;
-o vício das deliberações contagiaria as liquidações impugnadas;
-se encontram provados factos que enumera nos arts. 15 e 16o

das alegações:
Teriam sido violados pelo acórdão, que não tomou em conta tais

factos, os arts. 1o e 5o do DL 154/91, de 23.4, 3o, 84o a 88o, 121o,
143o e 144o do CPTributário e 82o, 84o e 85o do CIVA.

Contra-alegou a representante da Fa Pa, a sustentar não poder
o Rte usar do processo de reclamação do art. 84o do CPT por este
se aplicar somente a liquidações ainda não reclamadas, ocorridas pos-
teriormente à entrada em vigor do dito código, o que não é o caso,
e carecer esta formação de competência para reapreciar a matéria
de facto analisada pelo tribunal recorrido.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento
quanto à arguida incompetência, porquanto o novo regime de revisão
da matéria colectável dos arts. 84o e ss do CPT só se aplica a impostos
liquidados posteriormente à sua entrada em vigor, continuando no
futuro a poder optar-se pela aplicação dos regimes de reclamação
do CIRS, CIRC e CIVA, e não é de conhecer quanto aos invocados
erros na apreciação da matéria de facto por a matéria estar fora
dos poderes de cognição do tribunal.

O aresto recorrido decidiu que os erros de quantificação da base
tributável invocados pelo Rte não resultaram provados, pelo que os
valores fixados pela comissão distrital de revisão se teriam como as-
sentes por não ter sido ilidida a presunção de legalidade da referida
deliberação e respectivos pressupostos.

E, ainda, que a comissão interveniente, a do art. 68o do CIRS,
era a competente para o acto, que não a prevista no art. 54o do
CIRC, não se aplicando à revisão em causa o regime do art. 84o

do CPT, por este diploma não se encontrar em vigor ao tempo da
apresentação da reclamação.

Pelo invocado vício de incompetência se inicia o conhecimento,
o qual se inspira no argumento de que havendo que proceder a novas
liquidações por efeito da reclamação operada, seriam as datas destas
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as relevantes para definir o regime legal de revisão da matéria tri-
butável à luz do art. 5o do DL 154/91, de 23.4, que predica a aplicação
do previsto nos arts. 84o e ss do novo diploma aos ”impostos liquidados
a partir da sua entrada em vigor”.

Porque aquelas liquidações consequentes da reclamação teriam
ocorrido posteriormente à dita vigência, o novo regime aplicar-se-ia
e, com ele, a opção pelo contribuinte pela comissão do CIRS ou
pela então criada.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

A) Ano de 1986.
1 — Em 26/11/90, foi o ora recorrente notificado, através do ofício

no 638 da Rep. de Finanças de Nisa, do montante do IVA a pagar,
o qual lhe fora fixado pelo chefe daquela repartição.

2 — Não se conformando com o valor fixado, reclamou, em
27/11/90, nos termos do arto 84o do CIVA.

3 — Em 14/11/91, por deliberação da comissão distrital de revisão,
a que alude o CIRS, baseada em informações do Serviço de Fis-
calização Tributária, foi-lhe liquidado IVA no montante de
995 045$00.

4 — Em 4/12/91, foi notificado para pagar essa quantia acrescida
de juros.

B) Ano de 1987.
1 — Em 18/10/91, a referida comissão, tendo por base informações

do Serviço de Fiscalização Tributária, na sequência de uma reclamação
do contribuinte, apresentada em 16/9/88, e de um recurso que, julgado
procedente, determinou a anulação de uma anterior deliberação da-
quela, liquidou-lhe IVA no montante de 1 003 786$00.

2 — Em 20/11/91 foi o ora recorrente notificado para pagar essa
quantia acrescida de juros.

3 — O recorrente era sujeito passivo de I.R.S.
4 — A impugnação foi apresentada em 4/3/92.
O Rte extrai da sua pretensão a ver revista a fixação da matéria

colectável operada nos anos de 1986 e 1987 pela comissão prevista
nos arts. 84o e ss do CPT a alegação da incompetência da comissão
distrital de revisão que, efectivamente actuou, que é a referida no
CIRS e por força do art. 84o/3/b) do CIVA.

No domínio da aplicação no tempo do novo regime de revisão
da matéria tributável com fundamento na sua ”errónea quantificação
por métodos indiciários” (arts. 84o e ss do CPT), a disposição do
art. 5o do diploma que aprovou o código (DL 154/91, de 23.4), de
que se alcança a intenção e o critério da lei nova quanto à sua apli-
cabilidade temporal, prescreve a sua aplicação aos ”impostos liqui-
dados a partir da sua entrada em vigor”.

Quer dizer, o novo diploma visou regulamentar, através dessa regra
de direito transitório, a dita revisão não em função da pendência
processual (art. 2o), nem da data do próprio facto regulamentado
(tempus regit factum), mas do momento do acto tributário, certamente
orientado pelo grau de certeza que o respectivo título confere (Alberto
Xavier, Conceito (. . .), p. 608).

Ora, tendo à data da entrada em vigor do CPT (1.7.91) já sido
liquidados os impostos de que se pedira a revisão da matéria colectável
pertinente (em IVA a fixação desta e a fixação do imposto convergem
no mesmo acto), tanto assim que os respectivos pedidos de revisão
foram feitos em 27.11.90 e 16.9.88 itens A.2 e B.1), não é aplicável
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à situação o novo regime de revisão, nem a faculdade dada ao con-
tribuinte de optar ”na petição respectiva”, já há muito apresentada
aquando do início da dita vigência da lei, pelo regime de reclamação
do CIVA.

Claro, que na sequência daquelas reclamações vieram a resultar
deliberações da comissão distrital de revisão que tornam ”definiti-
vamente efectuada a liquidação do imposto” — art. 85o/1 do CIVA.

Mas não é ao momento desta liquidação definitiva que a regra
transitória do referido art. 5o se reporta, quando prescreve a aplicação
no tempo do regime de revisão da matéria colectável consagrado
no CPT, mas tão-só, no caso do IVA, aos ”impostos liquidados” ofi-
ciosamente (arts. 82o e 83o do CIVA), porquanto relativamente àquela
liquidação definitiva, contrariamente ao que sucede em relação a estas,
já se verificou o efeito preclusivo (cf. aut. ob. cit. p. 577) a que tendeu,
garantindo a não reapreciação futura na sede da revisão da matéria
colectável, cuja aplicação no tempo do respectivo regime se regula
naquela regra.

Logo, esta norma não incluia na sua pressuposição uma referência
que era estranha ao seu intento ordenador.

E em nada altera o asserto o facto de a deliberação da comissão,
relativamente ao ano de 1987, ter sido contenciosamente anulada,
porquanto essa declaração de invalidade e eliminação do acto da
ordem jurídica surge já em sede de revisão da matéria colectável,
deixando intacta a liquidação oficiosa de que se reclamara e que
se entende ser o facto que o referido art. 5o elegeu para referente
ao estatuir a aplicação no tempo do regime da revisão da matéria
tributável.

Falhada a pretensão do Rte, há que convir que as comissões que
intervieram, as do CIRS, por remissão do CIVA, agiram competen-
temente, de acordo com a lei, não enfermando os actos que praticaram
do alegado vício de incompetência.

Contra a decisão do aresto recorrido, já referida, de que os erros
de quantificação da base tributável em que teria caído a comissão
e os Serviços de Fiscalização Tributária em cuja informação a comissão
se fundou, alegados pelo Rte, se não provaram, veio o Rte insistir
em que os pressupostos das liquidações impugnadas são ”meras es-
peculações e não correspondem às reais e efectivas condições em
que se desenvolveu a actividade do recorrente”, alinhando, no art. 16o

das alegações, uma série de factos, destinados a comprovar o enun-
ciado (actividade exercida quase sem trabalhadores contratados, só
em Évora e Portalegre, uma só viatura utilizada, produção artesanal,
que não ultrapassa os 35 000 litros anuais).

Assim como a instância operou, ao emitir o dito juízo de prova,
no âmbito da fixação da matéria de facto, como lhe cumpria, so-
correndo-se de testemunhos, cujo resultado apreciava livremente, con-
forme o art. 396o do CCivil, também as invocações do Rte se inscrevem
nessa área, quando propõe a apreciação de factos, supostamente não
ponderados no tribunal recorrido ou a que este não deu relevo.

São invocações que compreendem pretensos erros na apreciação
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 CPCivil — cf. Acs. deste tribunal,
de 1.2.94, rec. 16 772 e jurisprudência do STJ, de que é exemplo
o de 11.4.85, em BMJ 346/215.
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Daí, que a pronúncia de facto da 2a instância seja de acatar por
este tribunal, que a não pode rever — art. 729o/2 do CPCivil-.

Contrariamente, ao que acontece no tribunal recorrido, de onde
o Rte extrai um exemplo de conhecimento de facto correctamente
assumido (fotocópia de acórdão que juntou).

Quanto à pretensa violação de preceitos (arts. 121o, 143o e 144o

do CPT), anote-se que o tribunal recorrido agiu correctamente, ao
apreciar livremente a prova produzida e ao tomar a decisão sobre
o seu resultado, sendo que a convicção segura a que chegou acerca
deste, que não estando de incerteza, ou non liquet pressuposto na
primeira daquelas normas, lhe não abriu campo à sua aplicação.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 60%.

14 de Junho de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José
Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Sentença. Nulidade de sentença
por omissão de pronúncia. Arto 144o do Código de Processo
Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — É nula, por omissão de pronúncia, a sentença que não
conhece das questões de saber se são tributáveis as pres-
tações de serviços que constituam o pagamento de rendas
em espécie, se as prestações de serviços e transmissões
de bens no âmbito da actividade agrícola estão isentas
de IVA, se existe o direito à dedução de IVA por as
actividades do impugnante estarem abrangidas pela Lis-
ta I anexa ao CIVA, e se a administração fiscal pode
basear-se em declarações erradas dos contribuintes;

II — Não prejudica o conhecimento dessas questões a circuns-
tância de a sentença concluir que a determinação da
matéria colectável do imposto se integra na “discricio-
naridade técnica” da administração e que o exercício des-
se poder é insindicável pelos tribunais.

Recurso no 18 561. Recorrente: Sociedade de Exploração Agrícola
Jorge & Gatoeiro, L.da; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Jesus Costa.

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

A Sociedade de Exploração Agrícola — Jorge e Gatoeiro, Lda, nos
autos devidamente identificada, interpôs o presente recurso da sen-
tença de 28.02.1994 do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra,
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a fls. 167 e segs., que julgou improcedente a impugnação que a re-
corrente deduzira pedindo a anulação da determinação da matéria
colectável e a liquidação de Imposto sobre o Valor Acrescentado
relativo a 1987 no montante de 1 336 927$00 e juros compensatórios
no montante de 853 276$00.

A impugnante alegara, em muito extensa petição, em resumo, que
as prestações de serviços que efectuou estavam isentas de IVA.

A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação com base
na consideração de que existe uma zona discricionária no âmbito
da determinação da matéria tributável, que escapa à censura dos
tribunais.

A recorrente discorda do entendimento da sentença e remata as
suas alegações com as seguintes conclusões:

“A) – A ora recorrente impugnou a determinação dos valores tri-
butários, esses valores e a liquidação de IVA e juros compensatórios
deles resultantes, determinação essa levada a efeito, nos termos do
arto 82o do CIVA, como consta do documento no 1 anexo à nossa
petição;

B) – Os valores tributários em causa tiveram por base a presunção
de que teríamos prestado serviços no valor de 683 700$00 ao senhor
Manuel dos Santos, que é nosso senhorio em relação a algumas terras
que cultivamos, sendo a renda contratual acordada paga através da
prestação de serviços agrícolas nas terras que individualmente cultiva,
que quantificamos no indicado valor e que não contabilizamos como
serviços prestados, por serem antes prestações em pagamento de ren-
das, conforme alegamos nos artos 71o, 72o, 73o e 74o da nossa petição
e no no 11o desta peça processual;

C) – A nossa impugnação foi deduzida ao abrigo do que dispõem
os artos 86o e 90o do CIVA, tendo também sido invocado, sob o
arto 5o, que tal dedução também se baseava na jurisprudência dos
doutos acórdãos do 07.10.87, da 2a Secção do S.T.A., e no 114/89,
da 2a Secção do Tribunal Constitucional, respectivamente in Fisco
nos 1-25 e 9-23;

D) – Entre os fundamentos invocados na impugnação destacamos
o erro na determinação da matéria colectável, vício de forma e violação
de lei, face às rectificações levadas a efeito às nossas declarações
periódicas, infundadamente, em contradição com o que dispõem os
nos 1 e 4 do arto 82o do CIVA; o que fizemos constar do arto 9o

da nossa petição;
E) – Alegamos em 21 artigos da nossa petição que as nossas pres-

tações de serviços e as transmissões de bens que levamos a efeito,
por se enquadrarem em actividade agrícola, estão isentas de IVA
ou mais propriamente sujeitas a taxa zero, ao abrigo do que dispõem
os nos 35o e 36o do arto 9o do CIVA, uma vez que as prestações
de serviços estão incluídas no anexo B, als. a) e b) e as transmissões
de bens no seu anexo A, além de na Lista I, sob o no 3 anexa ao
CIVA;

F) – O próprio relatório da Fiscalização Tributária que está na base
da determinação dos valores tributários e liquidações postas em causa,
como também alegamos, conclui que as nossas citadas actividades
estão isentas de IVA ou sujeitas à taxa zero;

G) – Também alegamos que tínhamos direito às deduções de IVA,
face ao que dispõe o no III da al. b) do no 1 do arto 20o do CIVA,
por tais actividades se incluírem na Lista I anexa ao CIVA;
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H) – Para nos exigir o IVA em causa, a Administração Fiscal ar-
gumenta no seu relatório junto aos autos que tal situação seria a
que esta empresa teria feito constar da declaração de registo
apresentada;

I) – No entanto, alegamos na nossa p.i. que a função tributária
dos Serviços de Administração Fiscal consiste na aplicação da lei
aos factos nela previstos, nos termos do que dispõe o arto 2o do
C.P.C.I., pelo que não pode ser com base em declarações erradas,
como é o caso, que os contribuintes devem pagar os impostos, como
é ponto assente na doutrina e até na jurisprudência, tendo sido citado
o douto acórdão de 20.03.85 do Tribunal Tributário de 2a Instância,
in C.T.F. no 332/324, a págs. 490, confirmado pelo douto acórdão
de 10.07.85 da 2a Secção do S.T.A., in Acórdãos Doutrinais no 288,
a págs. 1369;

J) – Por douta sentença de 28.02.94, o M.mo Senhor Juiz “a quo”
não se pronuncia sobre as questões alegadas na impugnação e aqui
também transcritas;

L) – Termina essa douta sentença por afirmar que existe uma “zona
discricionária” onde se situa a fixação de um valor, lucro ou ren-
dimento, que estará subtraída à censura judicial, porque nela têm
lugar juízos de valoração segundo regras técnicas ou de experiência
particular que o Tribunal não estará em condições de poder corrigir,
citando até o douto acórdão de 12.05.66 do Tribunal Tributário de
2a Instância, in Boletim da D.G.C.I. no 78, a págs. 287;

M) – Supõe-se que terá sido essa a razão pela qual não foi apreciada
nesta sentença a determinação e quantificação dos valores tributários
em causa;

N) – No entanto, com a devida vénia, não nos parece correcta nem
adequada no caso a consideração de que haverá uma “zona discri-
cionária” subtraída à censura judicial, no que respeita à fixação de
um valor, lucro ou rendimento, para efeitos tributários;

O) – É que tal censura é permitida, pelo menos desde 07.10.87,
data do acórdão da 2a Secção do S.T.A., publicado na revista Fisco,
ano 1, no 1, citado no arto 5o da nossa petição e na alegação 2a

desta peça processual, além do que dispõe o arto 86o do CIVA, na
redacção que lhe foi dada pelo arto 1o do Dec.-Lei no 189/90, de
19 de Junho, e a al. b) do arto 118o e a al. a) do arto 120o, ambos
do C.P.T.;

P) – Por isso, na douta sentença em recurso o M.mo senhor Juiz
“a quo” ao não se ter pronunciado sobre as questões levantadas em
relação à determinação da matéria tributável em causa, violou a regra
constante da alínea d) do arto 668o do C.P.C., o que torna tal sentença
nula e se requer;

Q) – Por outro lado, ao ter julgado como julgou, o M.mo Senhor
Juiz “a quo”, na sua douta sentença, também violou as disposições
dos nos 1 e 4 do arto 82o, arto 86, al. b) do arto 118o e al. a) do
arto 120o, todos do C.P.T., pelo que tal sentença deve ser revogada”.

Contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pela correcção do
decidido.

O Ex.mo Magistrado do MoPo emitiu o parecer de que o recurso
merece provimento, uma vez que a sentença recorrida padece do
vício de omissão de pronúncia sobre as questões que a recorrente
suscitou na petição de impugnação.
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Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II – Do exposto decorre que as questões submetidas à apreciação

deste STA são as de saber se a sentença recorrida está eivada da
nulidade de omissão de pronúncia e, subsidiariamente, a de saber
se a determinação da matéria colectável e o IVA liquidado viola
as disposições pela recorrente referidas.

Tem prioridade de conhecimento a questão da nulidade da sentença
uma vez que, se julgada procedente, a sentença deverá ser anulada
e os autos baixar à instância, a fim de serem objecto de novo jul-
gamento, de harmonia com o disposto no no 2 do arto 762o do Código
de Processo Civil.

Vejamos, pois, a invocada nulidade da sentença.
III – A impugnante alegou, na petição de impugnação, que a de-

terminação do valor tributável assentou na presunção de que prestou
ao seu senhorio serviços no valor de 683 700$00, mas que não se
trata de verdadeiras prestações de serviços mas antes do pagamento
de rendas em espécie, que as prestações de serviços e as transmissões
de bens por si efectuadas se enquadram na actividade agrícola, estando
isentas de IVA ou sujeitas à taxa zero, que tinha direito à dedução
de IVA, em face do disposto no no III da al. b) do arto 20o do
CIVA, em virtude de as suas actividades estarem incluídas na lista I
anexa ao CIVA, e que não pode pela administração fiscal ser invocado
o facto de a tributação assentar na declaração do contribuinte, uma
vez que não devem ser tomadas em consideração declarações erradas.
Ora, a sentença não examinou nenhuma destas questões. Na verdade,
a sentença espraiou-se por largas considerações sobre a natureza do
poder da administração fiscal de fixar o valor tributável do imposto,
concluindo que esse poder se integra numa “zona de discricionaridade”
que é insindicável pelos tribunais. Com base nestas considerações
julgou improcedente a impugnação.

Contudo, não apreciou as demais questões, quais sejam a de saber
se a prestação de serviços ao senhorio, em pagamento de rendas,
está ou não sujeita a IVA, a de saber se as prestações de serviços
e transmissões de bens efectuadas na actividade agrícola estão ou
não isentas de IVA ou sujeitas à taxa zero, a de saber se a impugnante
tinha ou não direito à dedução de IVA por as suas actividades estarem
incluídas na Lista I anexa ao CIVA e a de saber se a administração
fiscal pode basear-se em declarações erradas do contribuinte.

Por outro lado, o conhecimento de tais questões não se encontra
prejudicado pelas considerações da sentença àcerca da insindicabi-
lidade da quantificação da matéria colectável.

Não tendo apreciado aquelas questões, a sentença é nula, por vio-
lação do disposto no arto 144o do Código de Processo Tributário.

Assim, e sem necessidade de mais considerações, de concluir é
que o recurso merece provimento.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
anulando-se a sentença, a qual deve ser substituída por outra que
conheça das referidas questões, se a tal nada mais obstar.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — José Jesus Costa (relator) — Luís
Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Oposição. Suspensão da execução. Pluralidade de revertidos.
Garantia idónea a prestar.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O valor global da garantia a prestar em processo de exe-
cução fiscal em vista da sua suspensão subsequente a
despacho judicial de recebimento de oposição atinente
é determinado em conformidade com o estatuído no no

3 do arto 282o do C.P.T..
II — Sendo vários os revertidos-oponentes, pode a garantia idó-

nea de montante assim alcançado ser constituída por
um só deles ou por todos ou alguns, parcelar e sepa-
radamente, ou em conjunto.

Recurso no 18.631, em que são recorrente Rosa de Sousa Moreira,
Lda e outros e recorrido 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:

”Rosa de Sousa Moreira, Lda, Fernando do Rego Campelo, Manuel
Salvador Sousa Matos, Baltazar Correia Cerqueira Antunes, Maria
da Piedade Gonçalves da Silva e ”Artur Ferreira Moreira e Ca. Lda”,
inconformados com a decisão do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Braga que julgou improcedente o recurso por si interposto do
despacho do Chefe da Repartição de Finanças de Viana do Castelo,
a fls. 134 destes autos, que determinou que cada um dos oponentes
prestasse a garantia de 71.349.183$00, em virtude da suspensão da
execução, vêm até nós, extraindo da sua alegação as seguintes
conclusões:

”1 - No presente caso, decidiu o Mmo. Juiz não haver lugar a
reversão, ficando extinta a execução relativamente aos ora recorrentes;

2 - Por outro lado, o Mmo. Juiz negou provimento ao recurso
interposto pelos ora recorrentes, entendendo que cada um destes de-
verá prestar uma garantia de 71.349.183$00, condenando-se, ainda,
em custas;

3 - Ora, uma vez extinta a execução, deixa de haver necessidade
de prestar caução, tornando-se absolutamente desnecessária a dis-
cussão do seu montante - arto 287o do C.P.C., subsidiariamente apli-
cável (arto. 2o, § 1, do C.P.T.);

4 - A extinção da execução não carece de ser alegada pelas partes,
uma vez que é um facto de que o Tribunal tem conhecimento por
virtude do exercício das suas funções - arto 514o do C.P.C.;

5 - Não devendo os ora recorrentes ser condenados em custas arto

447o, do C.P.C.;
6 - Decidindo de forma diferente, violou o Mmo. Juiz ”a quo”

o disposto nos citados diplomas legais;
7 - Por outro lado e mesmo que assim se não entenda, sempre

se poderá concluir que os executados têm razão;
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8 - Com efeito, na qualidade de devedores subsidiários são so-
lidariamente responsáveis;

9 - Uma vez que são vários os devedores subsidiários e estarão
todos a cumprir a obrigação integral, sendo certo que o cumprimento
por um deles tem efeito extintivo recíproco;

10 - Estamos perante o regime de solidariedade passiva previsto
nos artigos 518o e segs. do C.C.;

11 - O mesmo regime se deverá aplicar na prestação da garantia;
12 - Pelo que basta que prestem uma garantia global de

71.349.183$00 e não cada um individualmente esse montante;
13 - Decidiu de forma diferente e violou o Mmo. Juiz o disposto

no arto 518o e segs. do C.C.;
14 - Tal garantia é, de resto, suficiente, atento o disposto no arto

282o do C.P.T., para a suspensão da execução”.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o

Exmo. Procurador-Geral Adjunto opinado que o recurso não merece
provimento na parte que toca ao pedido de extinção da instância
por inutilidade superveniente da lide, pela simples razão de que o
Mmo. Juiz ”a quo” não decidiu não haver lugar a reversão contra
os ora recorrentes. Na sentença recorrida decidiu-se nesse sentido
apenas quanto a ”Borlido & Miranda, Lda” e Alfredo Gonçalves Rosa,
que não são recorrentes.

No que toca à questão da caução, aquele distinto Magistrado do
Ministério Público entende que o recurso merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como bem realça o Exmo. P.G.A., a decisão recorrida apenas re-

vogou a decisão de reversão em relação a ”Borlide & Miranda, Lda”
e Alfredo Gonçalves Rosa, donde o infundado da 1a conclusão, a
determinar a improcedência da 3a.

No que tange à segunda questão a decidir, consiste ela em saber
qual o montante da garantia a prestar em vista da suspensão da exe-
cução revertida contra vários responsáveis subsidiários.

Das pertinentes disposições conjugadas nos artigos 294o e 255o,
1,2 e 5, do C.P.T. resulta que, recebida por despacho judicial oposição
a execução fiscal, o executado é notificado pela Repartição de Fi-
nanças, para em dez dias, prestar ”garantia nos termos do arto 282o”
se inexistente penhora bastante.

Ora, no no 3 deste preceito se estabelece que:
”A garantia será prestada pelo valor da dívida exequenda, juros

de mora e custas, a contar até à data do pedido, acrescida de 25 %
da soma daqueles valores”.

Em consonância com esta prescrição legal, encontra-se, a fls. 134,
”informação” antecedendo o atacado despacho do Chefe da Repar-
tição de Finanças, da qual consta que, tendo em atenção aquele nor-
mativo, ”verifica-se que o montante da garantia a prestar é de
71.349.183$00”.

Temos, pois, bem definido no processo o montante da garantia
a prestar - por garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer
meio susceptível de assegurar os créditos do exequente, v. g. depósito
de dinheiro, papéis de crédito, fundos públicos com cotação na bolsa,
pedra ou metais preciosos - em vista da suspensão da execução.

E assim, presente que esteja no processo executivo fiscal garantia
idónea no valor de 71.349.183$00, logo se impõe a imediata suspensão
da execução.

Na situação vertente, não importa se tal garantia é oferecida por
um só dos devedores subsidiários, se por todos, parcelar e separa-
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damente, ou em conjunto. O que importa é que se mostre constituída
garantia idónea, do sobredito valor global.

No cômputo da mesma não entra, segura e compreensivelmente,
o número de revertidos. Exigir de cada um destes a prestação da
predita garantia representa desmesurado extravasar dos parâmetros
legais atinentes, atrás aludidos.

Nesta conformidade, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a decisão recorrida, por isso que o Chefe da Repartição
de Finanças de Viana do Castelo deverá proferir novo despacho que
respeite o que supra se deixa exarado.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto Complementar. Sociedades comerciais irregulares. So-
ciedades comerciais entre cônjuges. Actividade comercial.
«Prédios — revenda dos adquiridos para esse fim». Perso-
nalidade e capacidade tributárias.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art. 8o do Código das Sociedades Comerciais permite
a constituição de sociedades comerciais entre cônjuges,
assim derrogando o disposto no art. 1714 nos 2 e 3 do
C. Civil que a impossibilitava.

2 — Em matéria fiscal, as sociedades comerciais irregulares
— comerciais quanto ao objecto, ainda que sem forma
legal —, têm personalidade e capacidade tributárias.

3 — É que o direito fiscal basta-se, apenas, com qualquer
situação de facto ou realidade económica reveladora de
capacidade contributiva, que se apresente como unidade
económica, para lhe conferir tais atributos, assim suprin-
do a carência de personalidade jurídica, pouco se im-
portando com a respectiva roupagem exterior.

4 — Como tal, deve ser tributada em Imposto Complementar,
Secção B — e não pela Secção A — uma sociedade entre
cônjuges, colectada, como irregular, no Grupo A da Cont.
Industrial, relativamente aos rendimentos auferidos no
exercício da actividade de «prédios — revenda dos ad-
quiridos para esse fim», e, por isso, comercial que não
mera sociedade civil.

Recurso no. 18.691, em que é Recorrente Ana Ferreira Lopes Belo
Temudo Louro e José Emílio Temudo Louro e Recorrido Fazenda
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Pública, 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 por Ana Ferreira
Lopes Belo Temudo Louro e José Emílio Temudo Louro, com os
demais sinais dos autos, da sentença do TT de 1a Instância de Por-
talegre, proferida em 20-6-94, que julgou improcedente a impugnação
judicial pelos mesmos deduzida contra a liquidação de Imposto Com-
plementar, Secção B, do ano de 1988, no montante de 174.298$00.

Fundamentou-se a decisão em que está em causa uma sociedade
comercial irregular, e não uma sociedade civil, uma vez que, sendo
embora os recorrentes marido e mulher, a actividade por eles de-
senvolvida — «prédios — revenda dos adquiridos para esse fim» — ,
tem carácter comercial, nos termos do art. 463o do Cod. Comercial,
e o art. 8o do Código das Sociedades Comerciais admite a constituição
de sociedades comerciais entre cônjuges, pelo que a tributação naquela
cédula deve ser efectuada nos termos da Secção B — e não da A —
do CIC, sendo que é geralmente atribuída personalidade e capacidade
tributárias às sociedades comerciais irregulares, tanto jurisprudencial
como doutrinalmente.

Os recorrentes formularam as seguintes conclusões:
- «... exerceram, no ano de 1988, a actividade de construção de

prédios para revenda em nome dos dois, marido e mulher, os quais
constituem um agregado familiar e, enquanto ligados pelo vínculo
conjugal, uma sociedade meramente civil;

- Os rendimentos que obtiveram dessa actividade, naquele ano,
foram tributados em contribuição industrial;

- E complementarmente em Imposto Complementar, Secção B,
sendo certo que esta tributação é específica das sociedades comerciais,
das sociedades civis sob a forma comercial e demais pessoas colectivas
(art. 83o do Cod. Imp. Complementar);

- E nunca se aplica aos rendimentos dos agregados familiares;
- A sentença recorrida que confirmou a liquidação impugnada violou

todos os preceitos legais que prescrevem a tributação dos rendimentos
do agregado familiar pela Secção A, designadamente os arts. 2, 3,
6 e 7 a 62 do Código Imp. Complementar;

- Como tal deve ser revogada, ordenando-se a anulação da liqui-
dação do imposto impugnado, com todas as consequências legais;

- A quantia de 21.524$00, exigida como condição do prosseguimento
do recurso, deve ser restituída aos recorrentes, por não ser devida».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão, concluindo:

«Os recorrentes dedicam-se, em sociedade, à prática de actividade
definida no Código Comercial (art. 463o), com actividade comercial;

- Não podem deixar de ser tributados, como sociedade comercial
irregular, cuja personalidade tributária é consagrada hoje expressa-
mente no IRC (art. 2o), mas já antes era aceita pela doutrina e
jurisprudência;

- Tendo o registo do envio da sentença sido datado de 22/6/94,
a notificação dá-se por efectuada em 27/6, e não em 1/7/94, só pelo
facto de apenas nesse dia ter ido levantar a correspondência».

O Ex.mo magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
«Do 2o despacho de fls. 48, não foi instaurado recurso. Assim,

a 7a conclusão das alegações é estranha ao objecto do recurso em
apreço, pelo que dele não se pode tomar conhecimento».
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«A meu ver, na sentença fez-se correcta aplicação da lei aos factos
provados, ao concluir-se que os Recorrentes constituem uma socie-
dade comercial irregular, ao menos para efeitos fiscais. Por isso, bem
andou o M.mo Juiz ao julgar improcedente a impugnação.

Termos em que sou de parecer que se confirme a sentença recorrida,
assim se negando provimento ao recurso».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
- «Os impugnantes encontram-se colectados em contribuição in-

dustrial (actual IRC), pelo exercício da actividade de «Prédios — re-
venda dos adquiridos para esse fim», conforme declaração modelo
um da contribuição industrial, apresentada na RF de Nisa em 2/8/78
(v. fls. 23).

- Tendo sido inseridos no Grupo A daquela contribuição, por se
tratar de sociedade irregular.

- Pelo exercício da sua actividade, durante o ano de 1988, foi-lhe
fixado o lucro tributável, no montante de 2.961.392$00.

Em consequência disso, nos termos dos arts. 1o e 83o do Código
do Imposto Complementar, a RF de Nisa procedeu à liquidação do
imposto complementar Secção B, referente a esse ano, tendo por
base o rendimento apurado de harmonia com o no 3 do art. 84 do
mesmo código, de que resultou a colecta de 174.298$00, da qual foram
notificados em 27/12/93 (cfr. fls. 9 e verso).

Tal importância viria a ser debitada ao tesoureiro da Fazenda Pú-
blica de Nisa em 27/1/94.

A liquidação foi efectuada oficiosamente, na ausência de qualquer
declaração de rendimentos, apresentada pelos impugnantes».

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se está em causa uma sociedade

meramente civil ou uma sociedade comercial irregular.
Os recorrentes perfilham o primeiro termo da alternativa, preten-

dendo ser tributados em Imposto Complementar, Secção A, como
agregado familiar, e não pela Secção B, em termos de sociedade
comercial, mesmo irregular, como pretende a Administração Fiscal.

E a justificação que trazem a este tribunal, para o efeito, é a mesma
já posta à consideração do TT de 1a Instância: o facto de serem
casados no regime da comunhão geral de bens.

Mas a objecção não colhe.
Como resulta do probatório, estavam colectados em Cont. Indust-

rial, Grupo A, pelo exercício da actividade de «prédios — revenda
dos adquiridos para esse fim», justamente como sociedade comercial
irregular.

Ora, o art. 8o do Cod. das Sociedades Comerciais permite a cons-
tituição de sociedades deste tipo, entre os cônjuges, assim derrogando
o art. 171o nos 2 e 3 do Cód. Civil, que, segundo jurisprudência e
doutrina mais autorizadas, impossibilitavam a constituição de tais so-
ciedades entre cônjuges e a participação destes na mesma sociedade.

Cfr., por todos, os Acs. do STJ de 18.Out.88, 3.Mai.89 e 22.Mai.90,
in BMJ; respectivamente, 380-487, 387-591 e 397-500, e Pires de Lima
e Antunes Varela, Cód. Civil Anotado, vol. IV, págs. 363 e segts.,
e Antunes Varela, Direito de Família, págs. 360/61.

A actividade desenvolvida pelo casal é tida como comercial, sem
margem para qualquer dúvida, face ao disposto no art. 463o no 4
do Cód. Comercial, considerando-se sociedades comerciais «aquelas
que tenham por objecto a prática de actos de comércio» — art. 1o

do dito Código das Sociedades Comerciais.

1699

Ora, em direito fiscal, desde há muito e tanto jurisprudencial como
doutrinalmente, são admitidas a personalidade e capacidade tribu-
tárias de tais sociedades comerciais irregulares — comerciais quanto
ao objecto, ainda que não quanto à forma por não observarem os
requisitos formais legalmente exigidos para a sua Constituição.

Cfr. os Acs. do STA de 23-2-72 in Acs. Douts. 126-829 e de 5.Dez.78,
eadem, 211-590, e Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal pág.
278, Alberto Xavier, Manual pág. 356, Soares Martinez, Da Perso-
nalidade Tributária, pág. 320, Alfredo Sousa e J. Paixão, CPT Anotado,
2a edição, pág. 32, e Cardoso Mota, O Imposto Complementar, 3a

edição, pág. 306 in fine.
Isto porque, como frequentemente se acentua, o que efectivamente

importa ao direito fiscal são as realidades económicas, as situações
reais que expressam a percepção do rendimento ou a capacidade
contributiva, e não as meras roupagens com que, por vezes, se apre-
sentam exteriormente.

É que, de outro modo, como aliás refere a Fazenda Pública, fa-
vorecer-se-ia a evasão fiscal, penalizando-se, afinal, os que cumprem
os preceitos e formalidades legais, tratando-se mais favoravelmente
os contribuintes remissos, o que é, na verdade, inaceitável.

O exposto tem, aliás, hoje, consagração legal expressa. Assim, o
art. 242 do CIRC confere personalidade tributária a entidades des-
providas de personalidade jurídica e o mesmo faz o CPT — art. 4o.

Aliás, já o dec.-lei 144/83, de 31 MAR, referia expressamente as
sociedades irregulares, considerando, para efeitos fiscais, as «entidades
equiparadas» às pessoas colectivas portadoras de individualidade pró-
pria, passível de registo e número identificativo, tal como as pessoas
colectivas e as empresas em nome individual.

E, como sociedade comercial irregular, deve, pois, ser tributada
em Imposto Complementar, Secção B, pelos rendimentos auferidos
no exercício da actividade comercial, sujeita a Cont. Industrial.

Como vem decidido.
Diga-se finalmente que não há que apreciar a última conclusão

do recurso, em que os recorrentes se insurgem contra a multa que
lhes foi cobrada, por atraso na entrega da petição de recurso.

Com efeito, haviam reclamado da imposição da mesma — fls. 46 —,
pedindo a sua restituição, mas o requerimento foi indeferido, por
despacho a fls. 48 e v.

E, de tal despacho, não foi interposto recurso, sendo que não tem
aplicação nos autos, o disposto no art. 172 do CPT, segundo o qual
«os despachos proferidos nos processos de impugnação só poderão
ser impugnados no recurso interposto da decisão final».

É que, desde logo, o dito despacho é posterior à sentença e aquele
preceito, como de imediato resulta da sua própria epígrafe, respeita
aos «despachos interlocutórios», ou seja, os proferidos, no decurso
do processo, antes da sentença.

Depois, mesmo destes há que interpor recurso pois eles apenas
«são insusceptíveis de impugnação autónoma, a apreciar indepen-
dentemente e antes do recurso da decisão final.

O interessado, porém, terá que manifestar, em requerimento, a
intenção de recorrer, no prazo legal, após a notificação da decisão
(art. 685o do CPC), sob pena de a mesma transitar em julgado...

«A impugnação» da decisão interlocutória, isto é, a alegação dos
fundamentos de facto e de direito que hão-de basear a sua revogação,
é que terá de ser feita no recurso e com as alegações relativas à
decisão final».
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Cfr., Alfredo de Sousa e J. Paixão, obra cit., pág. 360 nota 2.
Nessa parte, não há, pois, que conhecer do recurso.
Improcedem assim todas as conclusões deste.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

a decisão recorrida.
Custas pelos recorrentes, solidariamente, fixando-se a procuradoria

em 60 %.

Lisboa, 14 de Junho 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 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Recursos jurisdicionais - seu objecto. Não imputação de vícios
ou erros à decisão recorrida. Improcedência do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Interposto recurso de uma decisão, é esta que constitui
o objecto daquele, ficando o recorrente obrigado a dizer,
na sua alegação, das razões da sua discordância em re-
lação ao decidido, concluindo, resumidamente, nessa
conformidade.

2 — Não tendo o recorrente procurado demonstrar o desacerto
do julgado, com indicação de vício ou erro eventualmente
determinante da alteração ou anulação da decisão re-
corrida, o recurso terá de improceder.

Recurso no 18.778. Recorrente; Manuel da Silva Alves e mulher, Maria
Ester da Conceição Alves. Recorrido; Fazenda Pública. Relator:
Exmo. Conso Dr. Santos Serra.

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

Manuel da Silva Alves e mulher, Maria Ester da Conceição Gon-
çalves Alves, devidamente identificados nos autos, recorrem do acór-
dão do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 26 de Outubro de
1993, que manteve a decisão do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Viseu, de 2-7-92, que, no entendimento
de “não ter sido alegado qualquer dos fundamentos admitidos no
arto 286o do CPT”, rejeitara liminarmente a oposição pelos ora re-
correntes deduzida à execução fiscal contra eles instaurada para co-
brança coerciva da quantia de 528.000$00, proveniente de custas no
processo no 2.884/91, do Tribunal Administrativo do Círculo do Porto.

Na alegação de recurso, formulam as conclusões que textualmente
seguem:

“1o - O que falta, afinal, a analisar na petição inicial se esta foi
ou não subscrita por um advogado;
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2o - O que falta, afinal, a analisar se as doutas alegações se foram
ou não subscritas por um advogado;

3o - Sobre a quantia que o T.A. do Círculo do Porto pretende
cobrar aos recorrentes é ou não legal;

4o - E, assim sendo, não foram cumpridas as formalidades de Apoio
Judiciário a que os recorrentes têm direito;

5o Não podendo, em consequência disso, operar-se a cobrança da
quantia de 528.000$00 do pedido do Tribunal Administrativo do Cír-
culo do Porto.

(Juntam-se duas cópias de dois documentos médicos)
Assim decidindo, farão . . . , como sempre, a melhor Justiça”.
Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto

parecer, onde começa por salientar que esta Secção apenas conhece,
no caso, de matéria de direito para, depois, referir que “no douto
acórdão recorrido não é feita a discriminação dos factos que se con-
sideram provados . . . ”, terminando a opinar que “deverá ordenar-se
a ampliação da matéria de facto, em consonância com o preceituado
no artigo 729o, no 3, do Código de Processo Civil, norma aplicável
por evidente maioria de razão”.

Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
Como logo emerge do precedente relatório, o acórdão ora sob

recurso apreciou e manteve a decisão da 1a instância, que rejeitara
liminarmente uma oposição a execução fiscal, “por não ter sido ale-
gado qualquer dos fundamentos admitidos no arto 286o do CPT”.

Donde, no caso, a matéria factual pertinente ser de recolher do
circunstancialismo objectivo na respectiva petição inicial e esta de
observar apenas naquela perspectiva para o efeito de admissão ou
rejeição liminar da deduzida oposição.

De modo que não se justifique a sugestão apresentada pelo Mi-
nistério Público.

Por conseguinte, haverá que determinar a sorte do recurso.
É sabido que a lei impõe ao recorrente dois ónus, logo enunciados

na epígrafe do arto 690o do Código de Processo Civil:
-o de alegar e
- o de formular conclusões.
Em tal conformidade, e segundo Alberto dos Reis (“Código de

Processo Civil Anotado”, Vol. V, pag. 357), o recorrente está obrigado
“a submeter expressamente à consideração do tribunal superior as
razões da sua discordância para com o julgado, ou melhor os fun-
damentos por que o recorrente acha que a decisão deve ser anulada
ou alterada, para que o tribunal tome conhecimento delas e as
aprecie”.

Ou seja, o recorrente terá de expor, explicar e desenvolver, na
alegação, as razões ou fundamentos por que pede a alteração do
decidido, concluindo, depois, pela enunciação resumida de tais razões
ou fundamentos (Ac., STA, de 1/7/92, Rec. no 14430).

Ora, na hipótese em análise, os recorrentes, através do instrumento
processual que utilizaram, não desferiram contra o mencionado acór-
dão, aqui sob recurso, o adequado ataque, não apresentaram a antítese
discursiva, de modo a permitir ao tribunal “ad quem” a apreciação
do caso, na base da consideração de vícios ou erros imputados àquela
peça decisória.

Sendo certo que, no âmbito dos recursos - meios específicos de
impugnação das decisões judiciais (arto 676o do CPC e arto 167o do
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CPT) -, não basta ao recorrente alegar sob o ponto de vista formal,
pois terá ainda de, substancialmente, fornecer a “indicação dos fun-
damentos por que pede a alteração ou anulação da decisão” (no 1
do já citado arto 690o).

É que a alegação de recurso visa precisamente questionar a decisão
recorrida, pondo em destaque a divergência relativamente ao decidido,
sendo aí, nessa divergência que o recurso encontra o seu fundamento.

Na espécie vertente, e como se viu, a alegação de recurso não
ataca, minimamente, os argumentos do acórdão recorrido, cujas ra-
zões, portanto, foram pura e simplesmente ignoradas pelos recor-
rentes.

Em resumo e conclusão: não tendo os recorrentes procurado de-
monstrar o desacerto do julgado, aqui sob censura, com a indicação
de qualquer argumento concretamente destinado a contraditar a fun-
damentação da decisão recorrida, forçoso será reconhecer, logo à
partida, o insucesso do meio processual por aqueles utilizado.

E é nestes termos que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes, com 40 % de procuradoria, sem prejuízo,

porém, do apoio judiciário nos autos concedido.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Recurso. Prazo para alegação. Art.
356o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 356o do CPT apenas se aplica aos recursos in-
terpostos das decisões da 1a instância para o T.T. de
2a Instância.

II — Nos recursos para o STA é aplicável o regime do arto
87o, § único, do RSTA, pelo que a alegação pode ser
apresentada naquele Tribunal, desde que o recorrente te-
nha manifestado essa intenção no requerimento de in-
terposição de recurso.

Recurso n.o 18.880 em que são recorrente A.I.P.L. - Associação dos
Industriais de Panificação de Lisboa e recorrido Fazenda Pública.
Relator, o Exmo Sr. Conso Dr. Coelho Dias.

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

1. ”A.I.P.L. - Associação dos Industriais de Panificação de Lisboa”,
inconformada com a decisão de fs. 74 dos autos, de 22Abril94, na
qual se rejeitou liminarmente a oposição que deduzira à execução
fiscal No 868/93, do 10o Bairro Fiscal de Lisboa, dessa decisão interpôs
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recurso, a fs. 85, para este STA, declarando pretender alegar neste
Tribunal.

Admitindo o recurso e aqui distribuído, foi ordenada a notificação
da recorrente para alegações, que apresentou a fs.99, tendo contra-
-alegado a FaPa, a pugnar pela manutenção do decidido na instância.

O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste STA, no seu parecer,
veio suscitar a ”questão prévia” da deserção do recurso, porquanto,
em seu entender, integrando-se a matéria da oposição à execução
fiscal no Título V do CPT, no qual existem regras próprias dos recursos
em processo de execução fiscal, aplicáveis à oposição - tratando-se
de indeferimento liminar, pois que os trâmites de processo de im-
pugnação apenas se observam naquela após a contestação, conforme
art. 293o, 1, do CPT - uma das quais a do arto 356o, 1, que determina
a interposição do recurso jurisdicional mediante requerimento com
a apresentação das alegações e conclusões, no prazo de oito dias
a contar da notificação, não se fazendo distinção entre os recursos
para o T.T. de 2a Instância e para o STA e não estando ressalvada,
ao contrário do que sucede no art. 171o, 5, o regime próprio dos
recursos para aquele último Tribunal, aquela norma do arto 356o

há que obedecer, pois havendo previsão expressa sobre todos os re-
cursos não deve aplicar-se, supletivamente, o arto 171o, por força
do arto 357o, todos do citado diploma. E, assim, não havendo a pos-
sibilidade de apresentação da alegação no STA, que deriva, noutros
recursos, do preceituado nos artos 171o, 5, do CPT, e 87o, § único,
do RSTA, não tendo aquela sido apresentada pela recorrente como
o requerimento de interpretação, nem dentro do prazo legal respec-
tivo, o recurso devia ser julgado deserto.

1.1. Ouvidas as partes sobre tal questão, opinou a FaPa, embora
com dúvidas, que seria de aplicar o mesmo regime aos recursos para
o STA, qualquer que fosse o processo em causa, dúvidas que não
teve a recorrente ao expressar a sua opinião no sentido de que, no
recurso para STA, a alegação poderia ser apresentada sempre neste
Tribunal.

1.2. Com dispensa dos vistos legais, cumpre decidir tal questão.
2. Estamos perante um recurso duma decisão jurisdicional, no âm-

bito do processo de execução fiscal - oposição de executada - regulado,
directamente, pelos artos 356o e 357o do CPT.

E, segundo aquele primeiro normativo, tal recurso é interposto
por meio de requerimento com a apresentação das alegações e con-
clusões no prazo de oito dias a contar da notificação, pelo que, quando
interposto para o T.T. de 2a Instância, a alegação, e respectivas con-
clusões, têm de constar do requerimento de interposição apresentado
no prazo de oito dias a contar da notificação da decisão recorrida
ou, pelo menos, serem juntas ao processo, após tal requerimento,
mas dentro desse mesmo prazo.

Se o recurso for dirigido ao STA, por força das disposições com-
binadas dos artos 357o e 171o, 5, do CPT, e 87o, § único, do RSTA,
as alegações devem ser apresentadas naquele prazo de oito dias, salvo
se o recorrente declarar a intenção de alegar naquele Tribunal, caso
em que o fará quando notificado para tal efeito, no Tribunal ”ad
quem”.

Se não alegar no Tribunal ”a quo”, nem manifestar aquela intenção,
o recurso deve, então, ser logo julgado deserto no tribunal recorrido
(cfr. A. de Sousa e Silva Paixão, ”CPT, com. e Anot., pg. 767).
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Diverso deste é o entendimento do Exmo Magistrado do MoPo,
como vimos, repudiando a aplicação, no caso de recurso para o STA,
dos artos 171o, 5, do CPT, e 87o, § único, do RSTA.

Ora, conforme se tem entendido, os recursos para este STA sempre
têm sido regidos pela LOSTA e pelo RSTA, quer na vigência do
CPCI, quer durante essa mesma vigência, mas estando também, em
vigor o ETAF e a LPTA, pelo que o arto 87o, §único, daquele RSTA,
sempre foi aplicável nesses recursos, dispensando mesmo as remissões
dos artos 257o e 259o, § 3o, do CPCI, para tal efeito (cfr. acs. deste
Tribunal, de 27.11.91, rec. 13.629, 13.193, rec. 14.606 e 5.5.93, ”in”
”Ac. Dout.” no 388, pg. 429). E o regime previsto nessa norma jus-
tifica-se, plenamente, para permitir ao recorrente dispor de mais tem-
po para elaborar a sua alegação, uma vez que se trata de recurso
para o órgão máximo da hierarquia dos tribunais administrativos e
fiscais, actualmente, até, na maioria dos casos, decidindo em última
instância.

Assim, nada havendo no regime dos recursos, no CPT, que ex-
pressamente afaste a aplicação daquela norma, a sua aplicabilidade
é de manter, tanto mais que, quer o art. 169o, quer o arto 171o,
5, desse diploma, ressalvaram a aplicação da lei orgânica do Tribunal
”ad quem”, o primeiro, e da ”lei respectiva quanto ao recurso para
o Supremo Tribunal Administrativo”, o segundo, reafirmando, desse
modo, a manutenção do aludido regime.

O que desde logo, justifica o recurso, directo àquele arto 87o, §
único, qualquer que seja o processo judicial tributário em causa.

Mas, para além disso, e remetendo-mos aqui para a larga soma
de válidos argumentos aduzidos no citado ac. deste Tribunal, de 5.5.93,
é indubitável que o arto 357o do CPT remete para a regulamentação.
”Dos recursos de actos jurisdicionais” do Capítulo VII, qualquer ma-
téria não previsto no art. 356o, que integra a Subsecção II da Secção
X, ao apelar, como direito subsidiário, em primeira linha, ao que
estiver previsto no Código, sendo que o arto 191o desse Capítulo
VII, prevê, no seu no 5, a prevalência das regras próprias do recurso
para o STA.

Assim, referindo-se aquele arto 356o a recursos das decisões ju-
risdicionais na execução fiscal, sem qualquer outro especificação, no-
meadamente quanto à tramitação dos interpostos para este STA, os
quais recebem, como vimos atenção especial, no regime geral dos
recurso jurisdicionais do Capítulo VII, essa tramitação terá de en-
contrar-se , por não prevista naquele arto 356o, através da aplicação
do mencionado arto 171o, 5, por força do que dispõe o arto 357o,
todos do CPT.

Deste modo, o estatuído naquele art. 356o apenas se aplica aos
recurso das decisões da 1a instância para o T.T. de 2o Instância, ficando
os interpostos para este STA abrangidos pelo regime do arto 87o,
§ único, do RSTA, nos termos inicialmente expostos.

Neste sentido, aliás, se tem pronunciado maioritariamente este Tri-
bunal, conforme pode ver se para além dos arestos citados, dos acs.
de 18.5.94, rec. 15.815, 1.6.94, rec. 18.007, 29.3.95, rec. 16.761, e 5.4.95,
rec. 18.854.

3. Pelo exposto, desatende-se a questão prévia suscitada pelo Exmo

Magistrado do MoPo, devendo o recurso prosseguir seus termos, para
decisão final.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Agostinho de Castro Martins
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(vencido, votei se julgasse procedente a questão prévia de deserção
do recurso suscitado pelo MoPo, pelos fundamentos por este aduzidos,
posição, aliás, adoptada no Acórdão desta Secção de 25.XI.92, recurso
no 14.511, de que fui relator, e em vários votos de vencido que lavrei
noutros acórdãos, para onde remeto). — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Recursos de decisões da administração fiscal.
Competência e legitimidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para os recursos das decisões da administração fiscal
tomadas em processo de execução fiscal é competente
o Tribunal Tributário de 1a Instância, mesmo que o re-
corrente seja pessoa diferente da do executado.

2 — A ilegitimidade do recorrente não é manifesta só porque
é pessoa diferente da do executado.

Recurso no 18 914. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Maria da Conceição Marçal Leonardo; Relator: Exmo. Conso. Dr.
Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho do TT1a de Lisboa que a declarou
parte ilegítima e não conheceu do objecto do recurso para si interposto
do despacho do chefe de repartição de finanças (CRF) exarado em
processo de execução fiscal movida a Maria da Conceição Marçal
Leonardo pela Caixa Geral de Depósitos para cobrança de dívida
proveniente de mútuo, no montante de 6 293 131$00, veio a requerente
CGD recorrer, concluindo a sustentar a sua legitimidade fundada
no arto 355o do CPTributário, que, a ser interpretado no sentido
de limitar a legitimidade ao executado, seria materialmente in-
constitucional

Teriam sido infringidos pela decisão recorrida os arts. 355o/1 e
237o/2 do CPT, 9o, 676o e 680o do CPCivil e 20o, 214o/3 e 268o/4
da CR.

O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal recorrido carece de
competência para o recurso interposto pela CGD dos actos do CRF
em processo de execução fiscal, sendo tal competência do TT2a Ins-
tância, e para a hipótese de assim não se decidir, então, a Rte logrará
a legitimidade que lhe confere o seu interesse.

Mostra-se dos autos que:
a) A CGD instaurou execução contra Maria da Conceição Marçal

Leonardo para cobrança de crédito hipotecário;
b) Não tendo a executada efectuado o pagamento da quantia exe-

cutada, foi efectuada penhora sobre o bem objecto da garantia
hipotecária;
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c) Viria o bem a ser vendido por negociação particular a Augusto
Vieira Loureiro;

d) Por insuficiência do produto da venda para satisfação do crédito
exequendo, o CRF ordenou a penhora em outros bens da executada;

e) Foi testada a inexistência de bens da executada;
f) E o CRF mandou dar cumprimento ao art. 330o do CPT;
g) E que se procedesse a pagamentos;
h) Efectuados estes e não ressarcido o crédito exequendo, o CRF

declarou, por despacho, extinta a execução.
Deste último despacho recorreu a CGD para o tribunal tributário

de 1a instância, que não conheceu do mesmo, por suscitada excepção
de ilegitimidade da Rte, suscitando o Mo Po neste tribunal outra
excepção de conhecimento prioritário, a da incompetência absoluta
do tribunal recorrido.

A uma e a outra das execuções interessa a norma do art. 355o/1
do CPT, que, no seu texto, consagra o recurso judicial para o tribunal
tributário de 1a instância das decisões “proferidas pelo chefe de re-
partição de finanças e outras autoridades da administração fiscal que
afectem os direitos e interesses legítimos do executado”.

Será que o sentido do texto é o de especializar o recurso do exe-
cutado das decisões administrativas em processo de execução fiscal,
deixando para os demais interessados nesse processo (requerentes
da instauração da execução, diferentes do Estado (art. 233o/2/b) e
c) e por isso não exequentes (art. 238o), credores concursuais, pre-
ferentes, remitores, o recurso do regime geral relativo a actos ad-
ministrativos respeitantes a questões fiscais, prevenido nos arts. 32o/1/c
e 41o/1/b) do ETAF, como sustenta o Exmo Magistrado do Mo Po?

Uma tal solução, amparada no elemento literal, não logra, todavia,
consistência lógica, pois o que levou a lei a introduzir uma forma
de recurso especial para os actos praticados pela entidades admi-
nistrativas em processo de execução fiscal, mais expedita, sumária
e da competência de tribunal territorialmente mais próximo dos in-
teressados, foi a inserção do actos recorridos no processo de execução
fiscal, que não a qualificação própria dos interessados em recorrer,
dentro do mesmo processo.

Não se descortina razão para diferenciar as formas de recurso dos
vários interessados no processo quando as respectivas posições perante
os agentes administrativos que no mesmo decidem se integram e con-
vergem na mesma unidade processual.

Tanto mais que tais recursos constituem espécie do processo judicial
tributário (art. 118o/2/d) do CTP), o qual tem “por função a tutela
judicial dos direitos e interesses legalmente protegidos em matéria
fiscal” (no 1 do mesmo preceito) sem distinção entre titulares de
tais direitos ou interesses em função das suas posições processuais,
e sem que da al. d) do no 2 referida decorra a restrição do recurso
a que alude à pessoa do executado.

Tratamento igualitário que era, aliás, o do antecedente normativo
do revogado CPCImpostos, relativamente à reclamação dos despachos
proferidos pelo chefe de repartição de finanças nos processos judiciais,
na veste do extinto juiz auxiliar (art. 254o, § 1o), cujo direito de
proceder se não confinava, na execução fiscal, ao executado.

E não se vê em que, quanto ao ponto, deva o regime do CPT
ser inovador.

Pelo exposto, é o tribunal recorrido competente para o conhe-
cimento do recurso e não é manifesta a ilegitimidade da Rte para
recorrer pelo fundamento que serviu ao despacho recorrido.

1707

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos no tribunal
recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — José Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho 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 18.965. Recorrente; Colégio Sá de Miranda. Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exm.o. Conso. Dr. Santos Serra.

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

O “Colégio Sá de Miranda” recorre da sentença do Meritíssimo
Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (4o Juízo),
de 15 de Setembro de 1994, que julgou improcedente a impugnação
judicial que, sob o invocado fundamento da inconstitucionalidade da
norma “pretensamente” criadora do “imposto” em causa e do princípio
da irretroactividade da lei fiscal, o ora recorrente havia deduzido
contra a liquidação das “contribuições patronais para a Previdência,
criadas pelo Decreto-Lei no 179/90, de 5 de Junho, exigidas e co-
bradas . . . pelo Centro Regional de Segurança Social de Lisboa”,
com referência ao período de Janeiro de 1991 a Abril de 1991, no
montante de 499.707$00.
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Na alegação de recurso, está patente o quadro de conclusões que
se dá aqui por integrado e cujo remate vai assim transcrito:

“X - A sentença recorrida violou as seguintes disposições cons-
titucionais e legais:

Constituição da República: artos 207o, 106o, 107o, 2, 167o, i), 168o,1,
i), e 3, 13o, 74o, 1 e 3, a), 283o;

Dec. Univ. dos Direitos do Homem: arto 26o, 1 e 3;
Pacto Int. dos Dir. Ec. Soc. e Culturais: arto 13o, 2, e 3;
Lei no 9/79: artos 1o, 2, e 3, 6o, d), 12o e 13o;
Dec.-Lei no 321/88: arto 5o.
XI - Normas arguidas de inconstitucionalidade: Dec.-Lei no 179/90,

de 5 de Junho, artos 4o, 7o, 8o e 10o; Dec.-Lei no 140-D/86, de 14
de Junho, e Dec.-Lei no 295/86, de 19 de Setembro.

Termos em que deve ser dado provimento integral ao presente
recurso, sendo anulada a liquidação e cobrança das importâncias pagas
indevidamente à S. S., no valor de 499.407$00, acrescidas de juros
compensatórios e demais encargos inerentes, e devendo ser consi-
deradas inconstitucionais as normas antes arguidas de inconstitucio-
nalidade, designadamente os artos 4o, 7o, 8o e 10o do Decreto-Lei
no 179/90, de 5 de Junho, revogando-se, consequentemente, a sentença
recorrida, incluindo a referência ao pagamento de custas, por delas
estar isento nos termos constantes do Recurso interposto em
14/Out/1994, e substituindo-a por decisão que reconheça a validade
das razões da recorrente”.

A Fazenda Pública contra-alegou, sustentando, a final, que “a douta
sentença recorrida não violou qualquer das normas constitucionais
e legais referidas pela entidade recorrente, pelo que deve ser con-
firmada, considerando-se o recurso improcedente”.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço
nesta Secção, emitiu douto parecer no sentido da incompetência do
STA para o conhecimento do recurso, já que este - em sua opinião
- “versa também matéria de facto, o que obsta a que este Supremo
Tribunal dele possa conhecer por ser, para tanto, competente o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, como resulta das normas combinadas
dos artos 21o, no 4, 32o, no 1, b), e 41o, no 1, a), do ETAF”.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão, ambas - Recorrente
e Recorrida - manifestaram opinião contrária à emitida por aquele
Magistrado.

Posto isto, e colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Comecemos pela deduzida excepção 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
Administrativo) apenas conhece da matéria de direito nos processos
inicialmente 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)].
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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 de justeza dos seus funda-
mentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Nestas condições - e como já tem sido salientado em inúmeros
casos análogos - “o que há a fazer para decidir a questão da com-
petência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede a al-
teração da matéria de facto ou inova 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 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 entenda adequada”.

Em suma, a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente a
solução de direito que o tribunal “ad quem” tomaria se fosse
competente.

Feitas estas considerações, 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
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
Naquele instrumento processual, vem afirmado:
-“. . . tendo o Ministério da Tutela (Educação) continuado a dis-

criminar os estabelecimento de ensino particular, pagando todos os
encargos sociais e as outras despesas a diversas escolas (60 ao todo),
mas discriminando esta Escola e outras . . .” (conclusão II);

- “. . . tanto pelas promessas feitas ao público pelo Ministério da
Educação, Roberto Carneiro . . .” (conclusão III);

- “. . . Salvo aos 60 estabelecimentos com “contrato de associação”,
diferentemente dos que, com esta Escola, continuam a ser discri-
minados com os chamados contratos simples . . .” (conclusão VIII).
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Ora, 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 esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas, por isenção da recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Impugnação de acto de liquidação de imposto sobre o ren-
dimento de pessoas singulares. Reposição não abatida de
quantias indevidamente recebidas. Reclamação graciosa da
liquidação. Prazo de pagamento da guia de reposição não
abatida. Contagem do prazo para a reclamação graciosa.
Prazo para a impugnação. Indicação dos fundamentos da
impugnação. Consequências da não indicação do valor.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo para a reclamação graciosa de liquidação do
IRS conta-se do termo do prazo do pagamento voluntário;

II — Tendo o impugnante sido notificado para repor, no prazo
de 30 dias, quantia recebida a mais, o prazo para a re-
clamação graciosa conta-se do termo desse prazo de
30 dias e não da data da notificação para esse pagamento;

III — O facto de, na impugnação do acto de liquidação, in-
terposta no prazo de 8 dias a contar da notificação da
decisão que indeferiu a reclamação graciosa com fun-
damento na caducidade do direito a essa reclamação,
no erróneo pressuposto de que o prazo para essa recla-
mação graciosa se conta a partir da notificação para
o pagamento e não do termo do prazo para o pagamento,
não se atacar esse fundamento não conduz a que o acto
da administração se deva considerar caso decidido ou
caso resolvido;

IV — Na verdade, mesmo no caso da impugnação antecedida
de reclamação graciosa, o que está em causa e é objecto
da impugnação é o acto de liquidação e não o acto de
indeferimento da reclamação graciosa, o qual pode ser
impugnado com base em qualquer fundamento, pelo que
o impugnante não está obrigado a atacar o fundamento
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invocado pela administração para indeferir a reclamação
graciosa.

V — Isto não será porventura assim no caso de reclamação
graciosa necessária prevista nos artos 84o e segs. e no
arto 136o, ambos do CTP, quer na redacção que lhes
foi dada pelo DL no 47/95, de 10 de Março, quer na
redacção anterior;

VI — A indicação de factos que sejam susceptíveis de integrar
a inexistência de facto tributário ou a errónea quanti-
ficação da matéria tributável, desacompanhada do com-
petente enquadramento normativo, não implica que deva
concluir-se pela não indicação dos fundamentos da im-
pugnação, uma vez que o direito é de conhecimento
oficioso;

VIII — A falta de indicação do valor da impugnação deve levar
o juiz a convidar o impugnante a suprir a omissão. Porém,
na falta desse convite, aquela omissão não implica a
improcedência da impugnação, devendo o juiz fixar o
respectivo valor.

Recurso n.o 18.985. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Maria
Arminda Pedrosa Silva Carvalho e Fazenda Pública; Relator:
Exmo. Conso. Dr. Jesus Costa.

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

I - O digno agente do Ministério Público junto do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Coimbra interpôs o presente recurso da
sentença de 24.6.1994 do mesmo tribunal, a fls. 45 e segs., que julgou
procedente a impugnação que Maria Arminda Pedrosa Carvalho, nos
autos devidamente identificada, deduzira contra a liquidação de Im-
posto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), no montante
de 1 310 000$00.

A dita Maria Arminda fora notificada em 28.7.1993 para, no prazo
de trinta dias, repor a importância de 1 857 102$00, o que só veio
a efectuar em 5.11.93. Em 10.11.93 deduziu reclamação graciosa, onde
pediu a restituição de IRS de 1989 indevidamente liquidado, no mon-
tante de 1 310 000$00. Esse pedido foi indeferido com o fundamento
de que a reclamação graciosa fora deduzida para além do prazo de
90 dias. A Maria Arminda foi notificada da decisão em 28.1.94 e
deduziu então a impugnação de fls. 2, que veio a ser julgada
procedente.

O recorrente discorda da decisão e pede a sua revogação com
base em dois fundamentos: por um lado, o prazo para a reclamação
graciosa conta-se a partir da notificação da impugnante, ou seja, a
partir de 28.7.93, pelo que, tendo a reclamação sido deduzida apenas
em 10.11.93, o foi fora de prazo. Por isso, nunca poderia ser admitida
a impugnação, visto que o prazo de oito dias previsto no no 2 do
arto 123o do Códido de Processo Tributário pressupõe que a recla-
mação graciosa foi apresentada dentro do prazo. Acresce que, na
impugnação, a impugnante não ataca o fundamento do indeferimento
da reclamação graciosa, pelo que se formou quanto a ela caso decidido
ou caso resolvido, não sendo lícito ao juiz a quo decidi-la, como
aconteceu, pela simples razão de que tal questão não foi submetida
à sua apreciação. Por outro lado, a impugnante não identifica na
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petição de impugnação o vício de que padece o acto impugnado -o
despacho de indeferimento da reclamação-, expondo as razões de
facto e de direito que deveriam fundamentar o pedido que deveria
ter sido efectuado - ”restituição de IRS indevidamente liquidado”-,
visto que o tribunal carece de poder jurisdicional para ordenar a
restituição pois, como é sabido, o recurso contencioso -a impugnação
judicial está estruturada como um autêntico recurso contencioso- é,
em regra, de mera anulação. Para além disto, a petição inicial apre-
senta outras deficiências, como a não indicação do valor do processo.
Termina pedindo a revogação da decisão recorrida, a qual deve ser
substituída por acórdão que negue provimento à impugnação, com
fundamento na caducidade do direito de impugnar, ou, quando assim
se não entenda, com base nas restantes razões aduzidas pelo
recorrente.

Sem contra-alegações, subiram os autos a estes STA, onde deram
entrada em 18.1.1995.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Do exposto fui que as questões a decidir são a de saber se

a reclamação graciosa foi pela impugnante Maria Arminda deduzida
fora de prazo e, no caso de concluir que na verdade a reclamação
graciosa foi extemporânea, quais as consequências jurídicas daí re-
sultantes, e ainda, no caso de se concluir que a reclamação graciosa
foi deduzida em tempo, se na impugnação não foi invocado o vício
de que padece a liquidação nem indicado o valor da impugnação
e quais as consequências jurídicas daí resultantes.

1. São os seguintes os factos relevantes para a decisão que foram
fixados pela decisão recorrida:

”- A impugnante foi notificada em 28.7.93 para repor a importância
de 1 672 750$00, referente aos rendimentos de 1989;

- O pedido consubstanciado pela reclamante na reclamação por
si apresentada foi indeferido por despacho de 3.12.93;

- O qual foi notificado em 28.1.94;
- O pagamento da reposição foi efectuado em 5.11.93”.
2. Vejamos em primeiro lugar a questão da alegada caducidade

do direito à impugnação da liquidação.
Tem o recorrente razão ao sustentar que a impugnação está es-

truturada como um recurso contencioso de anulação e que a tem-
pestividade da impugnação antecedida de reclamção graciosa tem co-
mo necessário pressuposto que o prazo de reclamação graciosa foi
respeitado.

Mas já não tem razão quando sustenta que o prazo da reclamação
graciosa se conta a partir da notificação para o pagamento.

Dispõe, na verdade, o no 1 do arto 97o do Código de Processo
Tributário (CPT) que a reclamação graciosa pode ser reduzida com
os mesmos fundamentos previstos para a impugnação judicial e será
apresentada no prazo fixado no no 1 do arto 123o.

Por sua vez, preceitua o no 1 do arto 123o do mesmo código que
a impugnação será apresentada, ,,,. no prazo de 90 dias, contados
a partir dos seguintes factos:

a) Termo do prazo de pagamento voluntário dos impostos e das
receitas parafiscais.

Da simples transcrição destes preceitos extrai-se com meridiana
clareza que o prazo de 90 dias para a reclamação graciosa não se
conta a partir da data da notificação para a reposição não abatida
de IRS. Com efeito, o dito prazo de 90 dias conta-se a partir do
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termo do prazo da reposição não abatida e não da data da notificação
para essa reposição.

Da sentença consta que a impugnante foi notificada para proceder
à reposição em 28.7.1993, mas não consta qual o prazo para essa
reposição. O recorrente sustenta que esse prazo foi de 30 dias e invoca
os docs. de fls. 13 e 14 -e que agora se encontra a fls. 22 e 23,
em virtude de o processo ter sido remunerado-, ou seja o ofício,
da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos dirigido à impug-
nante a notificá-la para proceder à reposição e fotocópia da carta
registada com aviso de recepção.

Ora, sendo assim - e na verdade do ofício de fls. 22 vê-se que à
impugnante foi concedido o prazo de trinta dias para a reposição
do IRS-, segue-se que o prazo para a reposição só terminou em
27.8.1993 e só a partir desta data é que começou a correr o prazo
de 90 dias para a reclamação graciosa. Por isso, estes 90 dias só
terminaram em 25 de Novembro de 1993.

Deste modo, tendo a reclamação sido apresentada em 10.11.1993,
logo se vê que o foi dentro do prazo.

Alega o recorrente que a impugnante não atacou, na petição de
impugnação, o fundamento invocado pela administração fiscal para
indeferir a reclamação graciosa, ou seja, que esta reclamação graciosa
foi apresentada fora de prazo e que por isso essa questão ficou a
constituir caso decidido ou caso resolvido.

Mas sem razão. Com efeito, o impugnante pode atacar o acto de
liquidação com base em qualquer fundamento -cfr. arto 12o do CPTe
não se encontra vinculado a rebater os argumentos ou os fundamentos
alegados pela administração fiscal para indeferir a reclamação gra-
ciosa. O recurso da decisão da entidade administrativa sobre o pedido
de reclamação graciosa não reveste a natureza de recurso de uma
decisão jurisdicional, em termos de o recorrente ter que invocar pe-
rante o tribunal ad quem as razões pelas quais pede a revogação
da decisão recorrida. No recurso da decisão proferida sobre a re-
clamação graciosa, o que está em causa é sempre o acto de liquidação
que se pretende impugnar. Este acto é que é o objecto da impugnação
e não a decisão proferida pela administração fiscal sobre a reclamação
graciosa.

Com efeito, o processo de reclamação graciosa visa a anulação
total ou parcial de actos tributários, como refere o arto 95o do CPT.
No caso de indeferimento desse pedido, o acto que subsiste na Ordem
Jurídica é sempre o acto de liquidação. É por isso este o acto sus-
ceptível de recurso contencioso, através do processo de impugnação,
previsto e regulado nos artos 120o e segs. do CPT.

Isto não será porventura assim no caso da reclamação graciosa
necessária a que se referem os artos 84o e segs. e 136o, ambos do
CPT, quer antes quer depois da redacção que lhes foi dada pelo
DL no 47/95, de 10 de Março, mas a questão não faz parte do thema
decidendum deste recurso, pelo que não será aqui objecto de análise.

Improcede, pois, o fundamento invocado pelo recorrente de ca-
ducidade do direito à impugnação do acto de liquidação.

3. Vejamos agora o outro fundamento do recurso: a não indicação
por parte da impugnante do fundamento da impugnação, o valor
da impugnação e o facto de ter pedido a restituição da quantia ile-
galmente liquidada.

Também aqui não assiste razão ao recorrente.
Desde logo, cumpre observar que, a ter o recorrente razão quanto

à eventual não invocação por parte da impugnante dos fundamentos
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da impugnação, essa falta deveria conduzir a que o senhor juiz a quo
convidasse a impugnante a corrigir ou completar a petição, nos termos
do disposto n arto 477o do Código de Processo Civil, aplicável ex
vi do arto 2o, alínea f), do CPT, e não ao indeferimento liminar da
impugnação ou à sua improcedência.

Mas o certo é que nem sequer é exacto que a impugnante não
tenha invocado o fundamento da impugnação.

Na verdade, a impugnante alega que declarou os rendimentos sus-
ceptíveis de incidência de IRS em relação ao ano de 1989 na respectiva
declaração modelo 1, nomeadamente a importância de 4 056 350$00
de rendimento bruto da categoria A, que os rendimentos auferidos
em 1989 e processados pela Secretaria Geral do Ministério da Edu-
cação, no montante de 1 672 750$00, constituíram matéria colectável
para efeitos de IRS, que, por via da execução da guia de reposição
no 1251, foi resposta a importância referida de 1 672 750$00 e que,
dos rendimentos de 1989 processados pela Secretaria-Geral do Mi-
nistério da Educação, apenas deveriam constituir matéria colectável
os auferidos até 20 de Março de 1989, pelo que foi indevidamente
liquidado imposto relativamente ao período de 20 de Março até 31
de Dezembro de 1989, estimado no montante de 1 310 000$00.

Significa o exposto que a impugnante alegou a inexistência de facto
tributário ou a errónea quantificação da matéria tributável.

É certo que não precisou a norma ou normas susceptíveis de terem
sido violadas pela liquidação, pelo que não foi observado o disposto
na parte final do no 1 do arto 127o do CPT. Contudo, o direito aplicavél
é de conhecimento oficioso. E no caso não subsiste qualquer dúvida
sobre o fundamento jurídico invocado pela impugnante.

O senhor juiz poderia ter convidado a impugnante a corrigir a
petição de impugnação. Mas, não o tendo feito, de modo nenhum
tal constitui fundamento para a improcedência da impugnação.

Alega o recorrente, por último, que a petição de impugnação en-
ferma de outras irregularidades, nomeadamente a não indicação do
valor do processo e o facto de o pedido de restituição da quantia
ilegalmente liquidada não poder ser deferido pelo tribunal.

Isso é exacto. Contudo, quanto à não indicação do valor da im-
pugnação, valem aqui por igual as precedentes considerações. O se-
nhor juiz deveria ter convidado a impugnante a corrigir a petição
de impugnação. Não o tendo feito, a falta de indicação do valor da
impugnação não é fundamento de improcedência desta.

De resto, o juiz pode e deve suprir essa falta, fixando ele próprio
o valor da impugnação. É o princípio subjacente ao disposto no no 1
do arto 315o do Código de Processo Civil, aplicável por força do
art. 2o, alínea f), do CPT.

Quanto ao facto de a impugnante ter pedido a restituição da quantia
ilegalmente liquidada, ele é irrelevante. Certo é que o processo de
impugnação tem a natureza de um recurso contencioso de anulação,
pelo que o tribunal não pode substituir-se à administração fiscal, or-
denando a restituição de qualquer quantia. Há-de ser a própria ad-
ministração fiscal a ter que, em sede de execução de sentença que
anule a liquidação, proceder à restituição das quantias ilegalmente
liquidadas. Só que o pedido de restituição das quantias liquidadas
envolve necessariamente o pedido de anulação da liquidação. Por
isso, o pedido de restituição da quantia ilegalmente liquidada constitui
mera irregularidade formal que não compromete o êxito da im-
pugnação.
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O recurso não pode, pois, proceder.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas haver isenção.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — José de Jesus Costa — Luís Filipe
Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Cessão de exploração de estabelecimento
industrial. Posse.

Doutrina que dimana da decisão:

A cessionária dum estabelecimento industrial, ainda que haja
arrendamento dum imóvel a ele afecto, não tem posse, sobre
esse imóvel susceptível de ser ofendida por penhora e pos-
terior venda do mesmo num processo de execução fiscal.

Recurso no. 19.005, em que é Recorrente PM-Pavimentos em Madeira,
Lda 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. «PM - Pavimentos em Madeira, Lda», inconformada com o des-
pacho de fs. 24, de 14.Out.94, no qual se indeferiu liminarmente a
petição dos embargos de terceiro que deduzira contra a penhora efec-
tuada na execução fiscal no 94/100968.0 da Repartição de Finanças
de Ourém, daquela decisão interpôs recurso para este STA, concluindo
que «O despacho recorrido, ao indeferir liminarmente os embargos
deduzidos violou a posse da embargante e os artigos 1040o e 1041o

do Código de Processo Civil, devendo os embargos deduzidos ser
admitidos liminarmente».

1.1. Contra-alegou a FaPa, pugnando pela manutenção do decidido.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

no sentido do não provimento do recurso.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No despacho recorrido, depois de reconhecer que a embargante

tinha a qualidade de terceiro e que nada havia a observar quanto
á tempestividade dos embargos, entendeu o M.mo Juiz que aquela
não era possuidora do imóvel que fora penhorado, por força do con-
trato de cessão de exploração do estabelecimento industrial de ser-
ração e transformação de madeiras que celebrara com a executada
«Unimul - Unidade Industrial de Madeiras, Lda», proprietária desse
imóvel, na qualidade de cessionária, porquanto, actuando nessa qua-
lidade, explora o estabelecimento com base num direito obrigacional,
inexistindo os elementos «corpus» e «animus» necessários à posse,
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consequentemente indeferindo, liminarmente, a petição dos em-
bargos.

2.1. A embargante, ora recorrente, entende, pelo contrário, deter,
como cessionária, posse sobre uma universalidade de facto, diferente
de cada um dos bens que a compõem, mas sobre cada um deles
incidente, como sucedia com o imóvel penhorado nos autos.

Ora, é manifesto, como bem observa o M.mo Juiz, que a embargante,
na qualidade de cessionária, temporária, da exploração do estabe-
lecimento fabril pertencente a executada «Unimul» não detêm sobre
o imóvel penhorado, propriedade daquela, um dos que estão afectos
a esse estabelecimento, posse susceptível de ser defendida por meio
de embargos de terceiro.

Na verdade, a locação dum estabelecimento, traduzindo-se numa
«... disposição temporária e remunerada do mero gozo do estabe-
lecimento ou da empresa» (cfr. Orlando de Carvalho, «Critério e
Estrutura do Estabelecimento Comercial», Coimbra-1967, pág. 212),
mesmo que envolvesse arrendamento do referido imóvel, o que não
consta do contrato de cessão de exploração, não conferia à embargante
posse sobre esse imóvel susceptível de ser ofendida pela penhora
e posterior transmissão do mesmo, uma vez que inexiste incompa-
tibilidade entre a sua posição como arrendatária e a venda do bem,
já que a fruição deste não era perturbada por esse facto (cfr. Ac.
deste STA, de 30.10.91, rec. 13.578, ”in” Apêndice ”DR”, 1994, pág.
1202).

Acresce que, provindo a dívida exequenda, da execução em que
foi efectuada a penhora, de contribuições em dívida à Segurança So-
cial, dos anos de 1993-Outubro, e 1994-Janeiro, e reportando-se a
cessão de exploração a 26.Jan.94, a embargante cessionária não é
terceiro em ralação à divida, pois que, nos termos do art. 20o, 2,
do DL 411/91, de 17.Out., responde solidariamente com a executada
pelo seu pagamento (cfr. Ac., deste Tribunal, de 26.Maio.93, ”Ac.
Dout.” 389, pág. 540).

De qualquer modo, portanto, sempre os presentes embargos es-
tavam votados ao insucesso, devendo manter-se na ordem jurídica
o despacho recorrido, que não violou os artos 1040o e 1041o do CP
Civil, contrariamente à pretensão da ora recorrente.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Código de Processo Tributário. Aplicação no tempo. Artos 2o

e 5o do DL. no 154/91. Reclamação da matéria tributável.
Comissão competente.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao dispor que o Código de Processo Tributário é aplicável
aos processos pendentes, o arto 2o do Dl. no 154/91, de
23 de Abril, que o aprovou, apenas quis dizer que as
normas processuais daquele novo compêndio normativo
seriam imediatamente aplicáveis aos processos pendentes.

II — Ao afirmar que o regime de revisão da matéria tributável
previsto nos artos e sgs. do C.P. Tributário seria aplicável
aos impostos liquidados a partir da sua entrada em vigor,
o arto 5o, no 1, daquele DL. no 154/91 apenas teve em
vista os casos em que o momento para deduzir a re-
clamação ocorresse depois do início da vigência do C.P.T.
e não também os casos em que esse direito já caducara
à face da lei vigente na altura, mas em que a liquidação
não tivesse sido efectuada antes do início da vigência
do C.P.T.

III — A Comissão competente para decidir reclamação dedu-
zida nos termos do arto 70o do C.C. Industrial, antes
do início da vigência do C.P.T., mas pendente de decisão
depois desta altura, é a que fazia parte da estrutura de
reclamação apresentada, por ainda existir, de acordo com
uma disposição transitória (arto 3o) do DL. no 442-A/88,
de 30 de Novembro), e a sua intervenção se tornar ne-
cessária para conferir utilidade aos actos processuais an-
teriormente praticados.

Recurso no 19 047. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José Ma-
ria Duarte Júnior; Relator: Ex.mo Conselheiro 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 de Lisboa (2o Juízo, 2a Secção), dizendo-se
inconformado com a sentença, de 94.06.29, do mesmo tribunal, que
julgou procedente a impugnação judicial deduzida por José Maria
Duarte Júnior, identificado nos autos, da deliberação da Comissão
Distrital de Revisão, a que aludem os artos 70o a 76o do C.C. Industrial,
que em 18 de Dezembro de 1991, lhe fixou o lucro tributável, referente
ao exercício de 1986, no montante de 482.775.493$00, e da liquidação
da contribuição industrial, imposto extraordinário, derrama e juros
compensatórios, tudo no valor de 234.814.980$00, que relativamente
ao mesmo exercício lhe foi efectuada, dela recorre directamente para
esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, pedindo a sua revogação.

II — Em fundamento da alteração do julgado por que se bate nesta
instância, o recorrente esgrime as razões que, desenvolvidas nas suas
alegações, condensou nas seguintes proposições conclusivas:

1o Os artos 2o e 5o do Decreto-lei preambular no 154791, de 23
de Abril, têm natureza e aplicação jurídica diferente.

2o Assim o arto 2o aplica-se exclusivamente a processos pendentes
e consequentemente as normas adjectivas ou processuais inerentes
à fase do processo em curso, enquanto o arto 5o é de natureza subs-
tancial ou material, por regular factos integradores e constitutivos
do direito fiscal.
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3o Logo não se encontra violado o disposto no arto 84o do C.
P. Tributário, mas sim os artso 72o e 76o, ambos do C.C.Industrial,

4o Ao ser competente a Comissão Distrital de Revisão que deliberou
e fixou o lucro tributável do exercício de 1986, ao abrigo dos artos 70o,
72o e 76o do C.C.I, sendo o acto de liquidação adicional ou correctiva
e demais impostos legais válidos e eficazes.

III — O recorrido contra-alegou, defendendo a solução definida
na sentença.

Com este sentido afirma que a aplicação do regime de revisão
da matéria colectável previsto nos artos 84o e seguintes do Código
de Processo Tributário se impunha no seu caso, não só por força
do disposto no arto 5o do Decreto-lei no 154/91, de 23 de Abril, que
o aprovou, dado que nele se dispôs que seria aplicável aos impostos
liquidados a partir da entrada em vigor do Código e tal era a sua
situação, por, embora adicional, ser uma liquidação que nunca fora
antes efectuada, relativamente ao exercício de 1986, como, também,
por tal solução decorrer, quer do arto 3o do C.P.T., na medida em
que nele se manda aplicar imediatamente a lei nova, desde que não
haja disposição em contrário (o que não é o caso) e não afecte as
garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos,
sendo que neste caso a lei nova as amplia, quer do arto 2o do referido
decreto-lei, onde se manda aplicar o C.P.T. a todos os processos
pendentes.

IV — O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal,
após considerar, no seu parecer, que o processo de revisão da matéria
tributável se iniciou antes da entrada em vigor do C.P.T. e culminou
com a deliberação da Comissão de Revisão e que não faria sentido
reabrir-se um novo processo de revisão, defende que o disposto no
arto 5o do Decreto-lei no 154/91 não tem aplicação ao caso e que,
por isso, o recurso merece provimento.

V — Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A — A Decisão Recorrida ou o Objecto do Recurso.
A sentença recorrida, conhecendo do pedido principal e respectiva

causa de pedir, julgou procedente a impugnação judicial da deliberação
da Comissão Distrital de Revisão, a que aludem os artos 70o a 76o

do C.C. Industrial, por haver entendido, essencialmente, que, não
obstante a reclamação do acto de fixação do lucro tributável ter sido
formulada antes da entrada em vigor do C.P.Tributário, se imporia
a aplicação do regime de revisão da matéria tributável previsto nos
artos 84o e seguintes de tal compêndio normativo, quer porque, no
arto 2o do Decreto-lei no 154/91, de 23 de Abril, que o aprovou,
se estabeleceu a sua aplicação aos processos pendentes em tudo quanto
não fosse contrariado pelo mesmo diploma, quer porque no arto 5o

do mesmo Decreto-lei no 154/91, se estatui que aquele regime de
revisão da matéria tributável seria aplicável aos impostos liquidados
a partir da sua entrada em vigor, em regime de opção pelos con-
tribuintes com o previsto nos Códigos do IRS, do IRC e do IVA,
e inexoravelmente, ou seja sem opção, em relação aos impostos abo-
lidos, como seria o caso, e que essa era a situação de facto em apreço,
por a liquidação adicional ser uma liquidação nova que acresce à
originária que foi praticada após a entrada em vigor do C.P.Tributário
e donde resultaria que, não tendo a Administração Fiscal notificado
o contribuinte, nos termos do arto 64o, no 2 do C.P.T. com a indicação
dos meios de defesa dos artos 84o e sgs. do mesmo Código, ao invés
dos meios de defesa privativos dos impostos abolidos ou mesmo dos
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CIRS, CIRC e CIVA, a deliberação enfermava do vício da ilegalidade
da intervenção da Comissão prevista no C.C. Industrial em vez da
Comissão prevista no Código de Processo Tributário.

B — A Matéria de Facto.
A sentença recorrida deu, sem discordância manifestada no recurso,

como provada a seguinte matéria de facto:
a) No ano de 1986, o impugnante encontrava-se colectado em Con-

tribuição Industrial — Grupo A, na Repartição de Finanças do 10o

Bairro Fiscal de Lisboa, pelo exercício das seguintes actividades: ”ac-
tividade principal: operações sobre imóveis não especificados; Outras
actividades: prédios, revenda dos adquiridos para esse fim”.

b) Em 22/06/87, foi pelo impugnante apresentada a declaração M/2
de Contribuição Industrial e de Imposto Extraordinário sobre Lucros,
acompanhada do anexo A referido no artigo 45o do C.C. Industrial,
referente ao exercício de 1986.

c) No dia 19/12/1991, o impugnante foi notificado pessoalmente
do mandado de notificação com data de 18/12/1991, emanado da
Repartição de Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa (fls. 19) para,
no prazo de 180 dias contados da assinatura da presente notifica-
ção — de conformidade com a alínea x) do arto 1o da Lei no 23/91,
de 4 de Julho (AMNISTIA), efectuar na Tesouraria da Fazenda Pú-
blica do 10o Bairro Fiscal de Lisboa, mediante título de cobrança
a solicitar nesta Repartição de Finanças o pagamento eventual da
importância de 234.814.980$00 respeitantes ao exercício de 1986 e a:

Contribuição Industrial — 185.703.566$00
Imposto Extraordinário — 12.069.388$00
Juros Compensatórios — 36.802.026$00
Agravamento — 240.000$00
Imposto de Mais Valias — -$-
Soma — 234.814.980$00.
d) Do mesmo mandado ainda consta que, findo o prazo já referido

sem que se mostre efectuado o pagamento, proceder-se-á ao débito
ao Tesoureiro da Fazenda Pública deste Bairro Fiscal, sem prejuízo
de reclamação e impugnação a apresentar, querendo, nos prazos es-
tabelecidos nos artigos 97o e 123o do Código do Processo Tributário.

e) Na sequência das mesmas, foi corrigido o lucro tributável e
fixado pelo sistema do Grupo B de Contribuição Industrial pelo Chefe
de Repartição de Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa, em
19/04/1988, em 482.775.4934$00, como se vê do mapa de apuramento
de fls. 35, quanto ao exercício de 1986.

f) Usando da faculdade conferida pelo arto 70o do C.C.Industrial,
no dia 19/05/1988, o impugnante reclamou para o Sr. Chefe de Re-
partição de Finanças do lucro tributável fixado, baseando-se essen-
cialmente na existência de errónea quantificação da matéria colectável
(fls. 39 e sgs.).

g) Apreciando esta reclamação, por imperativo do arto 70o do C.C.
Industrial, o Chefe de Repartição de Finanças, por despacho de
26/06/1990, indeferiu-a, mantendo o lucro tributável fixado.

H) Em consequência deste indeferimento, e em cumprimento do
disposto na al. a) do arto 70o do C.C.Industrial, o sr. Chefe de Re-
partição de Finanças remeteu, no ano de 1990, a referida reclamação
à Comissão Distrital de Revisão dos Lucros Tributáveis a que alude
o arto 72o do mesmo Código.

L) Segundo consta da acta no 76 (fls. 20, 21 e vº), em 18/12/1991,
a Comissão fixou, por unanimidade, ao ora impugnante, o lucro tri-
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butável de 482.775.493$00, tendo ainda fixado, a título de agrava-
mento, a importância de 240.000$00, nos termos do § único do arto 75o

do C.C.Industrial.
j) No verso da mencionada acta pode ler-se que: ”a deliberação

foi tomada por unanimidade tendo em atenção os elementos das in-
formações prestadas pelos Serviços de Fiscalização do Distrito de
Faro em 2 de Abril de 1990 e os demais elementos constantes do
processo”.

l) A informação a que se alude na acta no 76 é a constante do
documento de fls. 24 a 28, a qual se dá por reproduzida integralmente
para os convenientes efeitos.

m) Dão-se ainda por reproduzidos os docs. juntos a fls. 29 e 30.
n) Bem como os juntos de fls. 19 a 23 e de fls. 35 a 42.
C- A Questão Decidenda.
A questão decidenda resume-se em saber se, havendo sido deduzida

reclamação do acto de fixação do lucro tributável em contribuição
industrial relativa ao exercício de 1986, nos termos do arto 70o do
C.C.Industrial, antes da entrada em vigor do Código de Processo
Tributário, e estando ela pendente de decisão à data da entrada em
vigor deste mesmo Código, deverá tal reclamação ser apreciada e
decidenda pela Comissão e nos termos fixados nos artos 84o e sgs.
deste compêndio normativo, ou antes nos termos e pela Comissão
que estavam definidos nos artos 72o a 76o do C.C.Industrial.

D-A Fundamentação.
Para chegar à conclusão da ilegalidade da intervenção da Comissão

da Comissão Distrital de Revisão, a que alude o arto 72o do C.C.
Industrial, e consequente ilegalidade da deliberação por ela tomada,
a sentença recorrida estribou-se no entendimento de que, determi-
nando-se no arto 2o do Decreto-lei no 154/91, de 23 de Abril, que
o Código de Processo Tributário, entrado em vigor em 1 de Julho
de 1991, se aplicaria aos processos pendentes em tudo o que não
fosse contrariado pelo mesmo decreto-lei, se imporia interpretar o
arto 5o deste diploma como consagrado a aplicação retroactiva do
regime de revisão da matéria tributária previsto nos artos 84o e sgs.
daquele código, em relação aos actos processuais cuja realização ou
momento próprio para a sua prática já havia ocorrido aquando da
entrada em vigor do C.P.Tributário, desde que, então, ainda não ti-
vesse sido praticado o acto de liquidação.

Diga-se, desde já, que não podemos acompanhar o fundamento
jurídico em que se estribou a decisão recorrida.

É certo que o arto 2o do Decreto-lei no 154/91, de 23 de Abril,
que aprovou o Código de Processo Tributário, se determinou a sua
aplicação imediata aos processos pendentes em tudo quanto não fosse
contrariado pelo mesmo decreto-lei.

Todavia, esta prescrição legislativa não tem outro alcance que não
seja o de explicitar, numa disposição transitória do diploma que apro-
vou o Código de Processo Tributário, segundo uma usual técnica
legislativa, qual o critério que o legislador erigiu como adequado para
resolver os chamados conflitos de aplicação de diferentes leis no tem-
po, ou da aplicabilidade ou competência temporal das diferentes leis
que se apresentem com vocação reguladora do facto concreto ou
dos efeitos jurídicos dele derivados.

A consagração de um critério transitório para resolver aqueles con-
flitos, independente do critério estatuído no próprio código para os
resolver, tem como justificação ou fundamento material, por um lado,
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a ideia de que não pode logicamente fazer-se apelo ao critério da
própria lei, cujo início de vigência se situa em determinado momento,
para regular factos que se verificaram antes do início da sua vigência
ou efeitos e situações jurídicas delas derivadas, -o que implicaria que,
na falta de disposições transitórias, se teria de procurar tal critério
normativo num antecedente preceito legislativo cuja vocação fosse
a de resolver tais conflitos, preceito esse que, no nosso sistema jurídico,
se acha consagrado, como princípio geral, no arto 12o do C. Civil — ,
e, por outro lado, a necessidade que o legislador sente, por vezes,
de estabelecer uma regulamentação própria para os problemas que
podem suscitar-se e que ”se encontram na fronteira entre as duas
leis” (J. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Le-
gitimador, 1985, pags. 230).

Mas com o facto de ter definido um critério de indicação da com-
petência temporal ou da aplicabilidade da lei antiga e da lei nova,
não se pode concluir que lhe tenha sido conferida vocação para regular
todos os conflitos de aplicação dessas leis. Essa é outra questão que
só a interpretação desse critério permite responder.

Ora, a referida disposição transitória, do arto 2o do Decreto-lei
no 154/91, limitou-se a determinar ou a fazer uma opção sobre qual
das duas leis — a antiga ou a nova — , se deverá aplicar a determinadas
situações de conflito, sendo o que se chama uma disposição transitória
de carácter formal.

E fê-lo prescrevendo que a nova lei, o Código de Processo Tri-
butário, se aplicaria aos processos pendentes em tudo o que não fosse
contrariado (disposto em sentido contrário) pelo disposto no decre-
to-lei que a aprovava.

O que o preceito manda é, pois, aplicar o C.P.Tributário à regulação
das relações processuais pendentes e, porque só as normas processuais
regulam as relações processuais, há que concluir daqui que o que
se contemplou foi unicamente a aplicação imediata da lei nova pro-
cessual, constante do C.P.T., aos processos pendentes. Ou seja, o
critério transitório, especificamente perfilhado para resolver aqueles
problemas de competência, de aplicabilidade das duas leis (a antiga
e a nova), tem um universo hipotético limitado, tendo-o restringido
aos conflitos das leis processuais. Coisa diferente são as relações sub-
jectivas materiais que são conhecidas dentro de tal processo e que
são reguladas não só por normas substantivas que estão incluídas
no Código, como também por muitas outras, -a maioria-, inseridas
em outros códigos e leis avulsas.

Aliás, não tinha sentido vir o legislador fazer uma opção declarada
por um regime substantivo ou material de tais relações materiais,
em termos diferentes dos que resultariam da lei geral reguladora
dos conflitos no tempo, só porque elas estariam englobadas no código.

A fragilidade de tal interpretação chocar-se-ia, ainda, com o facto
de ela só poder ser admitida com afastamento do comando inserto
no no 3 do arto 9o do C.Civil, ou seja, da presunção de que o legislador
consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pen-
samento em termos adequados.

Na verdade, para assim se concluir, ter-se-ia de defender que o
legislador não soube distinguir entre aplicação às relações processuais
(”aos processos pendentes”) e às relações materiais conhecidas no
processo (em que a melhor expressão que abdicasse dessa discrimi-
nação seria a de aplicação nos ”processos”). Por outro lado, ainda,
não se vê fundamento material bastante para o legislador fazer a
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mesma opção do critério transitório de resolução dos problemas de
aplicação no tempo do Código de Processo Tributário pelo regime
dele decorrente, quer estes digam respeito a relações materiais, quer
a relações processuais, sabido como é que os interesses em jogo são
completamente diferentes, pois que aqui, ao contrário de acolá, a
pressão da satisfação do interesse público, que se presume melhor
satisfeito pela aplicação da lei nova, tem maior densidade. De resto,
sendo tão diversificados os interesses materiais contemplados nas nor-
mas substantivas do Código de Processo Tributário, mal se compreen-
deria a adopção de uma única opção material como modo mais ade-
quado de resolver os conflitos de competência entre as suas normas
e as anteriores.

Finalmente, a leitura que vê, naquela disposição transitória, do
arto 2o do Decreto-lei no 154/91, a opção de aplicação do Código
de Processo Tributário apenas às relações processuais pendentes está,
até, em perfeita coerência com o critério normativo definido no arto 3o

deste compêndio normativo, de prescrever que a lei nova (processual)
é de aplicação imediata, no processo tributário, salvo disposição em
contrário, mas não poderá afectar as garantias, direitos e interesses
legítimos anteriormente constituídos dos contribuintes.

A interpretação que se defende é a que melhor se ajusta, quer
aos princípios gerais de aplicação das leis no tempo, constantes do
arto 12o do C. Civil, dos quais resulta que a lei processual é de aplicação
imediata, mas com respeito pela validade dos actos já praticados,
quer à letra da lei (cfr. J. Baptista Machado, op. cit., pags. 229 e
sgs.; Artur Anselmo de Castro, Direito Processual Civil Declarativo,
vol. I, 1981, pags. 53 e sgs.; Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal,
pags. 215 e sgs. e Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio Nora,
Manual de Processo Civil, 1985, pags. 47 e sgs.).

Sendo assim, e sendo o processo, por natureza, uma sequência
de actos regulados na lei, a aplicação imediata da lei só pode abranger
os actos a praticar a partir do momento do início da vigência da
nova lei e não os actos já praticados.

A repetição dos actos já praticados só poderá fazer-se se a nova
lei impuser eficácia retroactiva.

Ora, é seguro que o falado arto 2o do decreto-lei no 154/91 não
a estatui.

Estando ultrapassado o momento de opção, que se verificou em
88.05.19 (alínea f) do Probatório), quanto à reclamação a fazer e
da qual resultaria a competência da Comissão, referida nos artas 84o

e 85o do C.P.Tributário, não poderia o recorrido dispor de um direito
processual já caducado, socorrendo-se daquele arto 2o.

A comissão competente para decidir a reclamação só poderia ser
aquela que, no momento da decisão a tomar, estivesse a exercer os
poderes orgânicos da comissão existente na estrutura do sistema de
reclamação apresentada, ao abrigo do arto 70o do C.C. Industrial.
Essa Comissão era aquela a que aludia o arto 72o deste compêndio
normativo, não se podendo sequer sustentar, ao contrário do defen-
dido pelo recorrido, que a sua competência orgânica tivesse sido ad-
quirida por uma outra comissão, como a que é referida nos artos 84o

e 85o do C.P.T., não só, por não haver sido extinta e a sucessão
de competência pressupor tal extinção, como a conformação legal
da constituição e intervenção das comissões estar intimamente co-
nexionada com os termos com que o legislador estrutura o respectivo
sistema de reclamação.
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O princípio da aplicação imediata da lei nova processual não pode
deixar de sofrer aqui uma limitação, decorrente do princípio da uti-
lidade dos actos processuais, no sentido de que os actos a praticar,
já sob a sua vigência mas que à luz da lei antiga falte ainda realizar
para completar o respectivo processo, não poderão deixar de ser rea-
lizados de acordo com a lei antiga, desde que essa seja a única forma
de salvaguardar a validade e eficácia dos actos processuais antes pra-
ticados, por a não conseguirem preservar dentro do regime da lei
nova (Antunes Varela e Outros, op. cit., pags. 49).

Só no caso de extinção, se poderia sustentar que o legislador estava
a ver na intervenção da nova Comissão a melhor realização do in-
teresse público. Todavia, essa Comissão ainda existia, como resulta
dos artos 3o dos Decretos-leis nos 442-A/88 e 442-B/88, ambos de
30 de Novembro, pois que, não obstante preverem, a partir da entrada
em vigor do CIRS e CIRC e em relação aos seus sujeitos passivos,
a abolição da contribuição industrial, salvaguardarem a aplicação do
correspondente regime do C.C.Industrial aos rendimentos auferidos
até àquela data, nele se incluindo, evidentemente, a intervenção da
Comissão Distrital de Revisão da Matéria Colectável.

Digamos que, neste caso, a intervenção da Comissão, a que alude
o arto 72o do C.C.I. se impunha por força de um anterior preceito
transitório, acabado de referir, e que este estava em sintonia com
as regras gerais sobre a sucessão de competência dos órgãos extintos
e, bem ainda, com o princípio de processo de que a salvaguarda
da eficácia e validade dos actos já praticados dentro de certo processo
de reclamação da matéria tributável, enformada dentro do princípio
da utilidade dos actos processuais, impunha a aplicação da lei antiga,
mesmo a actos posteriores ao início de vigência da nova lei, como
é o caso da deliberação, em 91.12.18, daquela Comissão, para que
este último princípio não saisse desrespeitado em relação aos actos
anteriormente praticados.

Dentro desta perspectiva de interpretação, não poderá aceitar-se
a solução decretada na sentença recorrida.

Mas perguntar-se-á: não imporá o arto 5o do Decreto-lei no 154/91
uma aplicação retroactiva do regime de revisão da matéria tributável
previsto nos artos 84o e seguintes em termos de obrigar à repetição
de actos então praticados de acordo com o regime de revisão da
matéria colectável previsto nos códigos do IRS, IRC e IVA e outros,
como o C.C. Industrial, como se defende na decisão recorrida?

A tese abona-se num argumento literal do preceito, ao determinar
a aplicação daquele regime de revisão da matéria tributável previsto
no C.P.Tributário aos impostos liquidados a partir da sua entrada
em vigor, donde se teria de concluir que, situando-se a liquidação
já sob a égide do novo código, se teria de permitir um recomeço
do processo de reclamação, de modo a ser conformado com o disposto
nos seus artos 84o e sgs.

Ainda que se sustentasse que o legislador pretenderia facultar uma
reabertura do processo de revisão da matéria tributável de acordo
com o novo regime, mesmo no caso em que esse direito já tivesse
caducado à face do regime estatuído nos diferentes códigos, não se
poderia retirar, daí, como única conclusão possível, a de que os actos
de reclamação anteriores perderiam a sua validade e eficácia, mas
antes a de que, nada se dispondo sobre o valor desses actos anteriores,
eles persistiriam e a obrigar à prática dos actos que faltassem para
concluir o processo antigo e de acordo com a lei antiga, pelo menos,
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naquelas hipóteses em que o contribuinte optasse por tal regime an-
tigo, de acordo com o disposto e nas hipóteses previstas na parte
final do falado art 5o, de reclamação da matéria tributável nos termos
dos Códigos do IRS, IRC e IVA.

Todavia, vê-se bem do preceito em análise que o legislador não
consagrou qualquer possibilidade de reabertura de um processo de
revisão, de acordo com o disposto nos artos 84o e sgs. do C.P.T.,
nos casos em que o direito de reclamar já tivesse caducado. Que
é assim, colhe-se do facto da possibilidade de opção por um ou outro
regime de revisão da matéria tributável, admitida na parte final do
no 1 deste arto 5o, apenas poder ser colocada no momento em que
o contribuinte tivesse de exercer o direito de reclamar segundo o
regime estatuído nos referidos códigos e tendo ele já passado não
poderia renascer, a menos que a nova lei também viesse a conceder
novo prazo, o que ela não o fez.

Deste modo, o referido arto 5o terá de ser interpretado no sentido
de possibilitar ao contribuinte o exercício do direito de reclamação
da matéria tributável segundo o regime decorrente dos artos 84o e
sgs. do C.P.T. quando esse momento, de acordo com este diploma,
se lhe depare posteriormente ao início da sua vigência, dentro do
procedimento de liquidação do imposto, ainda então pendente, não
obstante se ter, porventura, iniciado antes, em opção facultativa com
o direito de reclamar segundo o regime previsto nos Códigos do IRS,
IRC e IVA.

Cogitar-se-á, porém, como se defende na sentença, que, não vindo
consagrada, no referido arto 5o, a possibilidade de opção do novo
regime com o regime estabelecido no C.C.I., só terá sentido a ad-
missibilidade de reclamação nos termos do C.P.T.

Mas não é assim. É que, em primeiro lugar, não nos poderemos
esquecer que será normal que no horizonte do legislador do C.P.T.
apenas estivessem os códigos em vigor e não também os códigos abo-
lidos, mas ultra-activos para os factos ocorridos sob a sua vigência,
necessariamente restritos, e para os quais já havia tomado, anterior-
mente, uma disposição transitória.

Depois, não faria sentido estar a incluir numa disposição que tem
uma vocação, hipotética e dispositiva, ilimitada no tempo, no que
toca à concessão do direito de opção por um ou outro regime de
reclamação, casos apenas residuais, advindos de leis revogadas mas
ultra-activas, que o legislador nem sequer tem de saber se ainda exis-
tem na vida social.

Finalmente, sempre se poderá considerar admitido o direito de
reclamação da matéria tributável ao abrigo do C.C.I. em opção com
o conferido pelo arto 84o do C.P.T., pois que, pelo menos, para efeitos
da impugnação judicial regulada no arto 136o do C.P.T., o no 2 do
citado arto 5o basta-se com a obrigatoriedade de ter havido prévia
reclamação da matéria tributável fixada, sem que exclua que ela possa
ser exercida nos termos dos códigos abolidos.

O princípio da utilidade dos actos processuais apenas impediria
que o contribuinte exercesse simultânea ou sucessivamente os dois
meios de reclamação, solução esta agora abertamente afirmada na
nova redacção dada a este no 2 do arto 5o pelo Decreto-Lei no 47/95,
de 10 de Março, resultando a possibilidade de exercício do direito
de reclamação nos termos do arto 84o do C.P.T. directamente da
verificação da hipótese de facto subsumível aos seus conceitos
abstractos.
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Temos, portanto, que também perante o disposto no artº 5o do
Decreto-lei no 154/91, a reclamação da matéria tributável, formulada
pelo recorrido, antes da entrada em vigor do C.P.T., ou seja em
88.05.19, e ainda pendente, só poderia ter sido apreciada e decidida
pela Comissão a que alude o arto 72o do C.C.I. pelas razões expendidas,
e não porque, como sustenta a Fazenda Pública, aquele preceito tenha
natureza substantiva.

O preceito em causa é manifestamente uma norma procedimental,
uma norma que visa regular actos de processo administrativo, uma
norma adjectiva ou processual, em suma, mas que só por isso não
pode fundamentar, validamente, como se demonstrou, a decisão
recorrida.

VI — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em conceder provimento ao recurso e em revogar a decisão
recorrida, devendo o senhor juiz, após a baixa dos autos ao tribunal
a quo, conhecer das restantes causas de pedir subsidiariamente ale-
gadas e não conhecidas.

Custas em ambas as instâncias pelo recorrido, já que deduziu opo-
sição no recurso, com procuradoria de 60%.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Benjamim da Silva Rodri-
gues — Carlos Alberto P. Gouveia H. do Valle — José Jesus Cos-
ta. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Intempestividade da sua dedução
pelo executado.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A oposição à execução deve ser deduzida no prazo de
vinte dias fixado no art. 285o do CPT, contando se esse
prazo nos termos do arto 144o, 3, do CP Civil.

II — Decorrido esse prazo peremptório, cujo conhecimento é
oficioso, deve ser rejeitada, liminarmente, a deduzida
oposição.

Recurso no. 19.056, em que é Recorrente Cooperativa de Habitação
e Construção Boa Esperança, CRL 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. «Cooperativa de Habitação e Construção Boa Esperança,
C.R.L.», inconformada com o despacho de fs. 49, proferido em
26.Jan.94, no qual se rejeitou liminarmente a oposição que deduzira
à execução no 1995.3/93 da Repartição de Finanças do 14o Bairro
Fiscal de Lisboa, por dívida de contribuição autárquica de 1991, no
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montante de 2.848.001$00, dessa decisão interpôs recurso para este
STA, concluindo a respectiva alegação da seguinte forma:

«1a) «Ergo»: À falta de melhor, a Ilustre Representante da Fazenda
Pública, limita a sua alegação ao falado problema da ilegalidade em
concreto da dívida;

2a) Não tem, todavia, razão porque a questão da ilegalidade, ainda
que não «em concreto» quadra tanto à oposição como à impugnação;

3a) A recorrente é uma cooperativa de habitação e construção,
com o regime da propriedade colectiva dos fogos, estando isenta de
contribuição autárquica nos termos do Dec.-Lei 456/80 de 9/10 (cfr.,
também, a CR).

4a) A recorrente não discutiu, nas suas alegações para o T. Tri-
butário a «legalidade em concreto» da dívida exequenda, sendo certo
que o Cod. Proc. Tributário admite a alegação da ilegalidade (em
abstracto ou em concreto...) tanto em sede de oposição como de
impugnação.

5a) E, ademais, o que ocorreu, «in casu», foi uma ilegalidade em
abstracto.

Em face do que, sinteticamente, fica exposto, a decisão recorrida
deve ser revogada em virtude de ter violado os artos 120o e 285o

e segs. do Código do Processo Tributário e ainda os Decretos-Leis
456/80 de 9/10, 218/82 de 2/6, bem como o art. 50o do Cod. da Cont.
Autárquica e o Decreto-Lei no 215/89 de 1 de Julho».

1.1. Contra-alegou a FaPa, a fs. 66, pugnando pela manutenção
do decidido.

1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste Tribunal, emitiu
parecer no sentido do não provimento do recurso.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No despacho recorrido, considerando que a ilegalidade da li-

quidação da dívida exequenda, fundamento previsto na al. g) do no

1 do arto 286o do CPT, alegado pela oponente, só pode ser apreciada
em oposição caso a lei não assegure meio judicial de impugnação
contra o acto tributário, e que a também alegada inexistência da dívida
não lograva enquadramento na al. a) daquele preceito, que apenas
se reporta à ilegalidade em abstracto, ou seja, a decorrente da ine-
xistência do imposto nas leis em vigor ou da falta de autorização
da respectiva cobrança, à data da liquidação, rejeitou-se, liminarmente,
a oposição, nos termos da al. c) do no 1 do art. 291o do CPT, ou
seja, por ser manifesta a sua improcedência.

2.1. Ora, conforme se vê da petição da oposição, de fs. 2, a mesma
deu entrada na Repartição de Finanças do 14o Bairro Fiscal de Lisboa
em 4.Janeiro.94, data que a oponente considera como termo do prazo
de 20 dias para deduzir oposição, contando-se o prazo de harmonia
com o arto 144o, 3, do CP Civil, porquanto, segundo alega, recebera
a citação em carta não registada, não tendo sido citada pessoalmente
- cfr. ponto 4 da petição.

Juntou a oponente, como doc. no 1, uma «nota de citação», a fs.
4, da qual consta a data de 11.Novembro.93.

A fls. 41 dos autos, informa-se que a petição foi apresentada fora
do prazo previsto no art. 285o do CPT, conforme se conclui da certidão
de citação, junta a fs. 46, por fotocópia extraída do processo executivo,
da qual consta que a executada Cooperativa foi citada, na pessoa
do seu presidente da direcção, José Manuel Godinho Paulo, em
11.Novembro.93.
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Esta data de citação da executada, citação feita por mandado, nos
termos do arto 274o, 2, do CPT, é a que deve ter-se em conta, já
que a oponente não indicou outra data para a sua citação.

Assim, tendo a citação ocorrido em 11.Novembro.93, o prazo de
20 dias para deduzir oposição, fixado no arto 285o, 1, a), do CPT,
contado nos termos do arto 144o, 3, do CP Civil, terminou em 13.De-
zembro.93, pelo que se extinguira, já, pelo decurso desse prazo pe-
remptório, o direito à dedução da oposição pela executada - arto

291o, 1, a), do CPT, e 145o, 1 e 3, do CP Civil - quanto a petição
foi apresentada em 4.Janeiro.94.

Como é sabido, nos termos do arto 690o, 1, do CP Civil, o âmbito
e o objecto dos recursos são fixados pelas conclusões formulados
na respectiva alegação, apenas havendo que conhecer, no tribunal
«ad quem», da decisão recorrida e dos vícios, de forma ou de fundo,
que lhe são imputados, ressalvadas as questões que sejam de co-
nhecimento oficioso.

Entre estas está a preclusão do mencionado direito de praticar
o acto - oposição - pelo que o seu conhecimento se impõe a este
Tribunal.

Deste modo, por intempestiva, a oposição deduzida tinha de ser
liminarmente rejeitada, como o foi, embora por diverso fundamento.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso e mantém-se, pelo
fundamento aqui invocado, o despacho recorrido, que rejeitou, li-
minarmente, a oposição deduzida.

Custas pela recorrente, com procuradoria fixada em 50%.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Recurso da 2a Instância para o S.T.A. Fixação dos factos
materiais da causa.

Doutrina que dimana da decisão:

Ao Supremo Tribunal Administrativo - Secção de Contencioso
Tributário é vedado conhecer de eventual erro na apreciação
das provas e na fixação dos factos materiais da causa, não
lhe sendo lícito alterar a decisão da 2a Instância quanto
à matéria de facto (artigos 722o, 2, e 729o, 2, do C.P.C.
e 21o, 4, do E.T.A.F.), nos processos inicialmente julgados
nos Tribunais Tributários de 1a Instância.

Recurso n.o 19.063, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
M. Cunha, Lda. Relator, o Exmo. Conso. Dr. Luís Filipe Mendes
Pimentel.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que, julgando procedentes os embargos de terceiro deduzidos nestes
autos por ”M. Cunha, Lda”, ordenou o levantamento da penhora
dos bens embargados, dele interpôs recurso para esta formação o
Exmo. Representante da Fazenda Pública, extraindo da atinente ale-
gação as seguintes conclusões:

- Existe uma execução fiscal movida contra António Maria Gomes
da Cunha como responsável subsidiário de ”Carvalho, Cunha e Al-
buquerque, Lda;

- Os bens penhorados encontravam-se na posse da sociedade
embargante;

- O referido António Maria Gomes da Cunha é sócio do em-
bargante;

- E é casado em comunhão de bens com a sócia-gerente da
embargante;

- Foi ele nomeado fiel depositário dos bens penhorados;
- Assim sendo, por intermédio do mencionado António Maria da

Cunha (marido da sócia-gerente do embargante), teve conhecimento
da penhora no próprio dia que ela se efectivou, ou seja, 92.02.21;

- O douto acórdão recorrido faz errada interpretação da lei; pois,
- de acordo com o disposto no artigo 319o, 2, do C.P.T., o prazo

para a dedução dos embargos de terceiro é de 20 dias, contados
desde que foi publicado o acto ofensivo da posse ou do dia em que
o embargante teve conhecimento da ofensa;

- no caso concreto, os dois factos ocorreram no mesmo dia, ou
seja, em 21.2.92;

- Porém, os embargos de terceiro só vieram a ser deduzidos em
15 de Maio de 1992, muito para além do termo do referido prazo
de 20 dias, que ocorreu em 23 de Março;

- Como decorre da referida lei, tal prazo é peremptório e, uma
vez esgotado, fica precludido o direito à instauração da acção;

De toda a prova produzida é dado como assente no sentido de
que a embargante, na pessoa da sua sócia-gerente, teve efectivo co-
nhecimento da penhora no próprio dia em que esta se operou;

- E tal conhecimento da penhora naquela data encontra suporte
fundamentador em regras de experiência comum, na normalidade
de comportamentos humanos, elementos esses que não podem ser
desprezados, em todo o condicionalismo envolvente;

- Ao contrário do que sustenta o embargante; não foi ”a mera
circunstância de ser sócio” o executado que pesou no assentamento
daquela asserção, mas sim todo o conjunto de factos provados, com
realce para a circunstância de ambos e únicos sócios - executado
e sócia-gerente da embargante - viverem no mesmo lar e o facto
de o executado se ter confrontado com todo aquele aparato da penhora
que, na qualidade de sócio, executado e marido não podia deixar
de dar conhecimento à esposa, nesse mesmo dia.

- Em face do exposto, é de julgar improcedente , por extemporâneos,
os embargos de terceiro, mantendo-se a penhora sobre os bens em
causa;

- Assim, o douto acórdão recorrido violou, por erro de interpretação
o artigo 319o, no 2, do Código de Processo Tributário, bem como
os artigos 349o, 350o e 351o do Código Civil.
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Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, sendo o
Exmo Procurador-Geral-Adjunto de parecer que o recurso não merece
provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Alterando o quadro factual desenhado pela primeira instância, o

acórdão recorrido fixou, definitivamente, a seguinte matéria fáctica
com relevo para a decisão do pleito:

”a) - Na execução fiscal no 171/90, em que é exequente o C.R.S.
do Porto e executados António Maria Gomes da Cunha e, ”Carvalho,
Cunha e Albuquerque, Lda”, aquele na qualidade de responsável sub-
sidiário, foram penhorados em 21.II.92 diversos bens móveis, discri-
minados no auto de penhora junto a fls. 9 e 10;

b) - Assinou o auto de penhora, na qualidade de depositário, An-
tónio Maria Gomes da Cunha;

c) - A embargante, ”M. Cunha, Lda”, resultou da cessão de cotas
e alteração do pacto social de ”Maria de Lurdes Maciel Gomes da
Cunha, Lda” de que eram sócios, entre outros, Marília Ferreira Maciel
Queirós e seu marido António Maria Gomes da Cunha, que, ac-
tualmente são os únicos sócios da embargante, sendo gerente Marília
Ferreira Maciel Queirós;

d) - Os bens penhorados foram parte deles adquiridos por Maria
de Lurdes Maciel Gomes da Cunha, outra parte, por Maria de Lurdes
Maciel Gomes da Cunha, Lda, e ainda outros por M. Cunha, Lda,
em datas anteriores à da penhora;

e) - Todos os bens penhorados e constituídos fundamentalmente
por máquinas de costura, de corte e coser, de colar, de casear e
pregar, designadamente das marcas Yakomo e Brother, encontra-
vam-se nas instalações da fábrica de confecções ”M. Cunha, Lda”
e nela têm vindo a ser utilizados, pelo menos desde 1987, data em
que a fábrica usou a firma de Maria de Lurdes Gomes da Cunha,
Lda;

f) - Os presentes embargos forma instaurados em 15.V.92.
Não se dá como provado que a embargante tivesse tido conhe-

cimento da penhora antes de 30.IV.92”.
Ora, é precisamente esta clara derradeira proclamação que o Rct.

pretende questionar, intentando demonstrar que ”a embargante, na
pessoa da sua sócia-gerente, teve efectivo conhecimento da penhora
no próprio dia em que esta se operou”, 21.II.1992.

Pretende, pois, o recorrente que este Supremo aprecie eventual
erro na apreciação das provas e na fixação de facto material da causa,
o que escapa à competência desta formação, pois, enquanto tribunal
de revista, apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância - no 4
do artigo 21o do E.T.A.F. (cfr. ainda, artigos 722o, 2, e 729o, 2, do
C.P.C.). Salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que
exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe
a força de determinado meio de prova excepções que não estão aqui
em causa.

Destarte, impõe-se acatar a pronúncia de facto da 2a instância.
Ante ela, a conclusão de direito quanto à tempestividade dos em-

bargos compagina-se com o no 2 do arto 319o do Código de Processo
Tributário.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas - arto 2o da Tabela.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 14 de Junho 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 um tribunal
fiscal que não se restrinja a matéria de direito.

II — Tal competência cabe, nos termos dos artigos 41o, 1, a),
do ETAF e 167o do CPT, ao Tribunal Tributário de
2a Instância.

Recurso no. 19.087, em que é Recorrente Gracinda de Jesus César
Reis 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:

Inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de Coimbra
que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal
no 586/86 e Apensos instaurada contra «Aliança Comercial de Min-
degas, Lda» na 2a Repartição de Finanças de Coimbra, vem até nós
a opoente Gracinda de Jesus César Reis, extraindo da sua alegação
as seguintes conclusões:

a) A Rct. deve ser considerada parte ilegítima na execução, por-
quanto o gerente de que é sucessora não é o devedor originário,
mas antes e isso sim um devedor subsidiário;

b) ou, quando assim se não entenda, deve considerar-se que, pelo
menos um ano e meio antes de Outubro de 1985, o gerente da so-
ciedade «Aliança Comercial de Mindegas, Lda» César de Castro Reis,
apesar de gerente de direito, não exerceu gerência de facto, por se
encontrar impossibilitado por doença, de dar assistência à sociedade,
exonerando-se aquele gerente e, por via da reversão, a recorrente
da responsabilidade pelas dívidas fiscais da sociedade posteriores a
Abril de 1984.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o
Exmo PGA opinado no sentido da incompetência deste Tribunal,
pois que, afirmando a Rct. na conclusão b) factos que não foram
considerados na sentença recorrida, o recurso não versa apenas ma-
téria de direito.

Dado conhecimento deste parecer às partes, manifestou-se a Fa-
zenda Pública em defesa da necessidade de ampliação da matéria
de facto, em vista da fixação da data em que terão ocorrido os factos
tributários. A recorrente pronunciou-se pela manutenção do alegado
e concluído com as alegações de recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, mister é debruçarmo-nos sobre a questão prévia

suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás, de conhecimento ofi-
cioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a sua procedência

1731

prejudicará o conhecimento de 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:
A) A situação da Aliança Comercial de Mindegas, Lda acelerou-se

com a morte do Sr. César de Castro Reis;
B) No entanto, essa situação já era difícil antes da morte deste

senhor;
C) Tinham encargos vários de livranças subscritas e os trabalhadores

tiveram ordenados em atraso;
D) Antes do fim do senhor César de Castro Reis, ele assinava

documentos onde a sua assinatura era imprescindível, por força dos
estatutos da sociedade;

E) Para o efeito, levavam-lhe os documentos a casa;
F) A empresa tinha um procurador para a gerir;
G) Que era o Sr. César de Castro Reis, filho do Sr. César de

Castro Reis;
H) Quando o Sr. César esteve doente, já a empresa estava em

má situação financeira;
I) Ele próprio já não podia dar assistência à empresa;
J) O que já vinha acontecendo cerca de um ano e meio antes

da venda;
L) Sendo que o Sr. César de Castro Reis já lá ia muito pouco,

devido à precaridade da sua saúde.
Expostos os factos fixados pela instância, cabe referir que os que

constam das alíneas D) e E) - assinatura pelo marido da opoente,
em sua casa, de documentos da empresa, por imperativo estatutário
- colidem com a afirmação constante da 2a conclusão da alegação
da Rct. de que, pelo menos ano e meio antes de Outubro de 1985,
César de Castro Reis, apesar de gerente de direito, não exerceu ge-
rência de facto.

É certo que nas alíneas F) e G) do probatório se proclama que
a empresa tinha um procurador para a gerir, César de Castro Reis,
filho daquele, sendo que é aceite neste Supremo que a gerência de
facto pode ser exercida através de procurador (cfr. Ac. desta Secção
de 15.III.1995, rec. no 18448).

Sucede, porém, que não sabemos o concreto teor da procuração
em causa, a sua data, nem quem a outorgou, nem se o procurador
exerceu, efectivamente, os poderes recebidos. E assim, não podemos,
com base em tal facto não contrariado pela Rct. na sua alegação,
concluir que a negação que ela aí faz da gerência de facto do seu
defunto marido se circunscreve, tão só, ao exercício pessoal, directo,
da mesma, mostrando-se assente a gerência de facto através de
procurador.

Resulta do exposto que instalada está controvérsia em sede factual,
donde que o presente recurso «per saltum» não versa exclusivamente
matéria de direito.

Destarte, o Supremo Tribunal Administrativo é hierarquicamente
incompetente para o seu conhecimento, de harmonia com o precei-
tuado nos artigos 21o, 4, e 32o, 1, b), do ETAF e 167o do CPT,
sendo competente para tal o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos
termos do disposto no artigo 41o, 1, a), daquele Estatuto e naquele
artigo 167o. Nestes termos, julgando procedente a questão prévia sus-
citada pelo Exmo PGA, acordam em declarar esta Secção de Con-
tencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia, para co-
nhecer deste recurso, competência que cabe ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.
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Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 15.000$00 e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Francisco Rodrigues Santos — Domingos Brandão de Pi-
nho — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho 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
e feriados e férias judiciais.

Recurso no 19 103. Recorrente: Paulo Pontífice de Sousa; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni Figuei-
redo.

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
provenientes de IVA, no montante de 258 645$00, por extempora-
neidade, veio o oponente Paulo Pontífice Sousa recorrer, concluindo
a sustentar que o prazo para a dedução da oposição fiscal é judicial
e não substantivo, sendo a oposição uma contra-acção ao processo
em curso.

Teriam sido infringidos os arts. 49o/3 e 285o/1 do CPT e 144o/3
do CPC, face aos quais a oposição é tempestiva.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento,
de acordo com a jurisprudência deste tribunal.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1) A petição da oposição deu entrada na RF em 21 de Junho
de 1994;

2) O ora oponente foi citado em 24 de Maio de 1994.
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.

Não estando o prazo para a redução 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.
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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, colmatando a lacuna com a aplicação, por analogia,
nos termos do art. 10o do CCivil, do regime dos embargos de terceiro,
onde se descontam os referidos dias (art. 144o/3 do CPCivil), por
no caso da oposição procederem as razões justificativas da regula-
mentação dos embargos, em atenção à similitude dos procedimentos.

Pelo exposto, a entrega, em 21.6.94, da oposição foi tempestiva,
por serem de descontar no prazo de 20 dias, iniciado em 24.5.94,
os 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, 14 de Junho de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — José Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho 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 — Portanto, 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.)
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Recurso no 19.115. Recorrente: António Pinto Tavares; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Santos Serra.

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

António Pinto Tavares, devidamente identificado nos autos, recorre
da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro, de 4 de Novembro de 1993, que julgou improcedente
a impugnação judicial que o ora recorrente deduzira contra a liqui-
dação do imposto profissional e respectivos juros compensatórios que,
no valor total de 62 443$00 e com referência ao ano de 1988, lhe
fora efectuada pela Repartição de Finanças do concelho de Espinho.

Na alegação de recurso, está patente o quadro de conclusões que
se dá aqui por reproduzido e de que se destaca o seguinte:

“1a – É inconstitucional tributar as gratificações dos empregados
das salas de jogo dos casinos, por violação dos princípios da igualdade
perante a lei e igualdade dos resultados, da legalidade tributária, da
justiça sistemática da legislação, da legalidade e da tipicidade do im-
posto, da proporcionalidade e da justiça;

2a – Estas gratificações não constituem retribuição de trabalho;
3a – Não é constitucional a aplicação analógica do regime tributário

das remunerações de trabalho às gratificações;
4a – No nosso ordenamento jurídico, os empregados das salas de

jogo dos casinos têm um tratamento jurídico que não existe em relação
a mais nenhum dos trabalhadores que recebem habitualmente esse
tipo de gratificações (empregados de cafés, bares, restaurantes, hotéis,
“boîtes”, taxistas, de turismo, etc.) pois o legislador sabe que os únicos
trabalhadores que podem ser efectivamente tributados pelas gorjetas
são os trabalhadores dos casinos . . . ;

13a – A douta sentença violou, entre outros, os artos 2o, 13o, 18o,
62o, no 1, 106o, no 2, 107o, no 1, 266o, no 2, da nossa Constituição,
e arto 6o, e seu § 3o, do Código do Imposto Profissional . . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Procurador-Geral da República-Adjunto, repre-

sentante do Ministério Público nesta Secção, foi de parecer que “o
recurso não versa apenas matéria de direito”, pelo que, a seu ver,
nos termos dos artos 21o-4, 32o-1-b) e 41o-1-a) do ETAF, o STA
será incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso,
sendo competente, para tanto, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Ouvidas as partes sobre esta suscitada questão, o Recorrente veio
dizer, em suma:

– “no requerimento de recurso, declarou a sua intenção de recorrer
e interpôs o respectivo recurso para o tribunal competente;

– admitiu que pudesse ser ou o Supremo Tribunal Administrativo
ou o Tribunal Tributário de 2a Instância (embora se inclinasse para
este Supremo);

– o recorrente não põe qualquer obstáculo a que o processo seja
enviado ao Tribunal Tributário de 2a Instância; e

– se for entendido que tem de ser previamente averiguado e con-
sagrado o facto de o recorrente ser empregado de casino, então o
processo deve ser remetido ao Tribunal Tributário de 2a Instância”.

Por sua vez, a Recorrida, Fazenda Pública, pronunciou-se no sentido
de que o recurso “tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito”, mas – acrescentou – “a ser insuficiente a matéria de facto
fixada pelo Tribunal Tributário de 1a Instância, pareceria mais ade-
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quado decidir a baixa do processo ao tribunal “a quo” para que proceda
à ampliação da matéria de facto”.

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção 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 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 (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 já tem sido salientado em casos análogos -
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 fáctica ou os factos não provados alegados
são irrelevantes para a decisão do recurso, à face da posição de direito
que entende adequada.
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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.

Feitas estas reflexões, 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 solução
de direito.

Concretizando.
O recorrente afirma:
– que é empregado das salas de jogo dos casinos (cfr. ponto I,

2o, da sua alegação e conclusão 1a);
– que “esse tipo de gratificações” é recebido habitualmente por

outros trabalhadores, tais como “empregados de cafés, bares, res-
taurantes, hotéis, “boîtes”, taxistas, de turismo . . .” (conclusão 4a).

Pretendendo, desta afirmada realidade factual, extrair elementos
para a construção da sua tese jurídica.

Ora, porque a sentença recorrida não deu como assente aquela
situação fáctica, 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 esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com 10.000$00 de taxa de justiça e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

STA - Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
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tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art.
32 no 1 al. b) do ETAF.

Recurso no. 19.123, em que é recorrente Manuel Fernando Alves
Carvalho e recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Manuel Fer-
nando Alves de Carvalho, da sentença do TT de 1a Instância de Aveiro,
proferida em 4-11-93, que julgou improcedente a impugnação judicial
que o mesmo deduzira contra a liquidação do Imposto Profissional,
no montante de 17.099$00.

Neste Tribunal, todavia, o Ex.mo magistrado do MP, no respectivo
visto, logo arguiu a respectiva incompetência, em razão da hierarquia,
para o conhecimento do recurso, uma vez que este não versa apenas
matéria de direito.

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 e prioritário.

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 do casino, nessa qualidade auferindo grati-
ficações não oriundas da sua entidade patronal, que só quanto a eles
e não outros, («empregados de cafés, bares, restaurantes, hotéis, «boi-
tes», taxistas, de turismo, etc.»), são tributados e que, por despacho
do SEO, de 1.ABR.81, se mandou não tributar as gorjetas de imposto
profissional nos anos de 1980 e 1981 cfr. conclusões 4a, 7a e 9a.

Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: a respectiva
não sujeição a Imposto Profissional, cuja liquidação impugna.

Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos ju-
risdicionais, interpostos de decisões dos TT 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. 32 no 1 al.
b) do ETAF -, constituindo, assim, excepção, à competência gene-
ralizada dos TT 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 art. 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 10.000$00
e a procuradoria em 30 %.

Lisboa, 14 de Junho 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.
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Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

Recurso judicial. Questão prévia. Decisão imediata pela con-
ferência. Interpretação do despacho de admissão. Regras
da interpretação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se o despacho que admitiu o recurso é dúbio quanto
ao âmbito do objecto do mesmo, nomeadamente se versa
sobre dois despachos ou um (de rejeição liminar e de
indeferimento de pedido de reforma quanto a custas ou
só deste) suscita-se uma questão prévia ao conhecimento
do recurso a decidir pela conferência.

II — Se as partes já alegaram e o processo tem já os vistos
dos juízes, a questão deve ser imediatamente decidida
pela conferência sem necessidade de audição das partes
ou novos vistos dos juízes.

III — Na interpretação do despacho judicial devem seguir-se
algumas das regras expressas no arto 9o do C. Civil que
se mostram inteiramente adaptáveis ao problema, no-
meadamente, atendendo-se aos elementos gramaticais, ló-
gicos e racionais da decisão tendo especialmente em conta
o contexto processual e legal em que ela foi proferida.

IV — É de aceitar o sentido que resulta do requerimento de
interposição de recurso, feito pela parte, se ele é sugerido
pela consideração dos referidos elementos de interpre-
tação e tem expressa no despacho judicial de admissão
um mínimo de correspondência verbal.

Recurso n.o 19.226. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Artur Guerreiro Aires; Recorrido: Artur Guerreiro Aires; Relator:
Exmo. Conso. Dr. Benjamim Rodrigues.

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

Nos presentes autos de reclamação de créditos foi proferido, a
fls. 25, despacho de rejeição liminar da reclamação de um crédito
proveniente de imposto de selo, sob fundamento de que a garantia
real invocada para os restantes créditos o não abrangia, tendo-se si-
multanemante condenado a reclamante Caixa Geral de Depósitos
nas custas correspondentes à parte não admitida.

Notificada deste despacho, veio a Caixa Geral de Depósitos pedir
a sua reforma quanto às custas em que saíra condenada, sob pretexto
de que não havia reclamado o crédito não admitido liminarmente
à reclamação (fls. 28).

Tal pedido foi indeferido pelo despacho de fls. 33 e 34, que igual-
mente condenou a requerente nas custas do incidente, sob consi-
deração de que o pedido de reforma não era o meio idóneo para
se alcançar a reforma da decisão quanto à rejeição do crédito, pelo
que só atacando-se esse erro de julgamento se poderia alterar con-
sequentemente a tributação em custas.
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Notificada da decisão proferida sobre o seu requerimento de re-
forma da decisão, veio, então, a reclamante Caixa Geral de Depósitos
apresentar o requerimento de fls. 38, no qual declara interpor recurso
quer do despacho liminar de fls. 25, quer do despacho de fls. 33
e 34 que completou aquele, logo tendo alegado e formulado as res-
pectivas conclusões.

Ora, o senhor juiz, ao debruçar-se sobre tal requerimento de in-
terposição de recurso, proferiu o seguinte despacho. ”Fls. 38 e segs.:
Por a decisão ser recorrível - Despacho de fls. 33 e segs. que indeferiu
a reforma do despacho de fls. 25 quanto às custas - estar em tempo
e ter legitimidade admito o recurso interposto através daquele re-
querimento, contendo alegações e conclusões. É processado e julgado
como os agravos em matéria cível, sobe a final, nos próprios autos
e com efeito meramente devolutivo - artos 355o, 356o, 169o do Código
de Processo Tributário e 734o e 736o do Código de Processo Civil.
Notifique - arto 171o, no 2 do Código de Processo Tributário”.

Estamos perante uma decisão judicial que carece de ser interpre-
tada, já que os seus termos imprecisos admitem alguma dúvida sobre
o sentido encerrado em tal declaração judicial, dado aparentemente
ter admitido apenas o recurso do despacho de fls. 33 e 34 e não
também do de fls. 25, ou seja estamos perante uma questão prévia
ao conhecimento do objecto do recurso, por contender com a definição
do âmbito do próprio recurso, a decidir pela conferência, com dispensa
de audição das partes por já terem alegado e o processo se apresentar
pronto para julgamento, com os vistos de todos os juízes (artos 702o,
704o e 709o do C.P.Civil).

Como nos diz Alberto dos Reis (Código de Processo Civil, Anotado,
Volume V, págs. 139), ”a sentença deve representar a adaptação da
vontade abstracta da lei ao caso particular submetido à apreciação
do juiz; ao comando geral e abstracto da lei o magistrado substitui
um comando particular e concreto”.

Tal como a lei carece de ser interpretada, de se lhe determinar
o sentido expresso no seu enunciado linguístico, também evidente-
mente o deverá ser ”o comando particular e concreto” em que aquela
veio a ser substituída por força da decisão judicial.

Ora, a norma que se apresenta com imediata vocação para orientar
o intérprete nessa tarefa é, sem dúvida, o arto 9o do C.Civil, enquanto
”norma de segundo grau ou normas sobre normas que valem para
todo o direito, qualquer que seja o ramo em causa”, de norma que
se deve considerar ”pelo menos como um dispositivo complemen-
tar - de todas as normas do sistema” (J. Bapista Machado, Introdução
ao Direito e ao Discurso Legitimidador, 1990, págs. 173).

Decerto que, atenta a natureza do enunciado linguístico a inter-
pretar, se não poderão lançar mão de todos os elementos referidos
no citado arto 9o para desvendar o alcance da decisão judicial. Será,
seguramente, o caso do elemento sistemático que faz apelo ao com-
plexo normativo do instituto em que se integra a norma interpretada,
às disposições legais que regulam problemas normativos paralelos,
ao ”lugar sistemático que compete à norma interpretada, às dispo-
sições legais que regula problemas normativos paralelos, ao ”lugar
sistemático que compete à norma interpretada no ordenamento global,
assim como a sua consonância com o espírito ou unidade intrínseca
de todo o ordenamento jurídico” (J. Baptista Machado, op. cit.,
págs. 183).

Mas já terá todo o sentido a utilização do elemento gramatical,
do elemento lógico e do elemento racional, este especialmente ilu-
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minado pela consideração das circunstâncias, nomeadamente, pro-
cessuais em que a decisão foi elaborada. Não se tratará de descortinar
o pensamento ou a vontade psicológica do juiz, em similitude com
a indagação da mens legislatoris que constitui o escopo da corrente
subjectiva da interpretação das leis. Antes, o que importará descobrir
é o sentido objectivado no texto e que nele tenha um mínimo de
correspondência expressa, que corresponda ao pensamento do jul-
gador, mas do qual se tem de considerar desligado, em paralelo com
a mens legis, entendido este como um julgador razoável que, actuando
em atenção às circunstâncias concretas que se lhe deparam, nomea-
damente factuais, processuais e legais, ao occasio da decisão, soube
exprimir o seu pensamento em termos adequados e consagrar as so-
luções mais acertadas.

Como se diz no Ac. do S.T.J., de 94.06.28 (Col. Jur. - Acs. do STJ.,
1994, tomo II, págs. 166), ”as decisões, como contratos, como as leis,
como, afinal, todos os textos, têm de ser interpretados, e não apenas
lidos, devendo atender-se, para além da letra, à sua lógica e ao seu
contexto processual e legal”.

A consideração do juiz como julgador razoável que sabe exprimir-se
de forma adequada está decerto pressuposta não só com a sua con-
formação constitucional como órgão de soberania subordinado aos
princípios do Estado de Direito Democrático (artos 2o e 3o da C.R.P.),
mas essencialmente com o seu específico escopo estatutário-consti-
tucional de ”administrar a justiça”, com independência e sujeição
apenas à lei (artos 205o e 206o da C.R.P.).

Ora, é certo que no despacho de admissão do recurso, de fls. 43,
está exuberantemente expresso o pensamento de não indeferir o re-
querido a fls. 38 pela Caixa Geral de Depósitos quanto à interposição
de recurso de ambos os despachos. Que é assim, resulta desde logo
do facto de, começando por referir expressamente o requerimento
da parte e de sobre ele se ir de imediato decidir (”Fls. 38:”), não
contrariar em quer que seja o aí requerido. Por outro lado, na asserção
”admito o recurso interposto através daquele requerimento, contendo
alegações e conclusões”, sem que previamente tenha rejeitado a ad-
missão de qualquer dos pedidos formulados no requerimento, cabe,
naturalmente, o sentido da admissão de todo o recurso interposto
pelo dito requerimento.

Mas outras razões e circunstâncias nos conduzem à mesma con-
clusão. A primeira é a de que as alegações e conclusões apresentadas
e cuja existência o julgador considerou para admitir o recurso abran-
gem também, indistinta e essencialmente, o despacho de fls. 25, de
rejeição liminar. Não é lógico que o julgador as tenha considerado
para a admissão do recurso apenas de um dos despachos, quando
elas discreteiam, indistintamente, sobre ambos.

A outra é a de que parece estar implícito no despacho examinando
que ambos os despachos formam uma unidade jurídica decisória, de-
certo sob errónea influência do estabelecido na segunda parte do
no 2 do arto 670o do C.P.Civil, quando o que se passa é que a decisão,
pelo facto de não ser reformada, se mantém nos seus precisos termos,
a par da decisão que indeferiu a reforma, e daí que falando-se, como
fundamento do despacho de admissão de recurso, em ”decisão ser
recorrível” se tenha de concluir logicamente que se quiseram admitir
todos os recursos interpostos pelo falado requerimento, relativos aos
despachos que integrariam a pretensa unidade jurídico-decisória.

Finalmente, não é razoável que o julgador não tenha querido admitir
também o recurso do despacho liminar de fls. 25, cuja existência
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se refere no mesmo despacho, tanto mais quanto é certo que apenas
a sua interposição sustenta a possibilidade de interposição do recurso
do despacho de indeferimento do pedido de reforma, dado o que
se dispõe na primeira parte do no 2 do arto 670o do C.P.Civil, da
inadmissibilidade de recurso (autónomo) do despacho que indeferir
a reforma.

A interpretação que vai exposta corresponde a sentido que tem
na letra do despacho um mínimo de correspondência expressa (cfr.
arto 9o, no 2 do C.Civil) e deve, atentas as circunstâncias expostas,
ser admitido como sendo aquele que se encontra objectivado no enun-
ciado linguístico do referido despacho.

Adiantar-se-á que os parâmetros ou directivas sugeridas pelo arto 9o

do C.Civil, que são susceptíveis de aplicação ou são adaptáveis à
interpretação das decisões judiciais acabam por corresponder, ou são
comuns, aos que defende a teoria objectivista, na modalidade da im-
pressão do destinatário para a interpretação das declarações negociais
e que certa jurisprudência também na interpretação daquelas decisões,
sem que se prefigurem irredutíveis argumentos de rejeição (cfr., neste
sentido, Ac. Rel. Coimbra, de 92.01.21, in B.M.J. 413-622), e ainda
na interpretação dos actos administrativos, de par com a consideração
das circustâncias em que o acto foi praticado e o próprio tipo do
acto (cfr., entre outros, o Ac. deste tribunal, 1a Secção, de 91.02.21,
in Acs. Dts. 371-1155).

Na verdade, segundo aquela doutrina, que foi aceite pelo legislador
do Código Civil, no seu arto 236o, não se cura de indagar se o sentido
corresponde à vontade efectiva do declarante, qual o sentido que
o declarante quis infundir na declaração, mas qual o sentido objectivo
que lhe atrbuiria um declaratário razoável colocado na posição con-
creta do declaratório efectivo, ou seja toma-se este declaratório como
sendo uma pessoa medianamente instruída, diligente e sagaz, quer
no tocante à pesquisa, quer no tocante à valoração das circunstâncias
em que a declaração foi emitida (Cfr. Vaz Serra, R.L.J. 1110-220).

Porque se aceita haver alguma reserva, quanto à aplicação desta
doutrina à interpretação das decisões judiciais, não se cura de con-
frontar com ela a situação processual em análise.

Destarte, atento tudo o acima exposto, acordam os juízes deste
tribunal em julgar a questão prévia no sentido de considerar admitidos
pelo despacho de fls. 43 dos autos ambos os recursos interpostos
pela recorrente, a fls. 38, ou seja dos despachos de fls. 25 e 33/34.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Horta do Valle — José Jesus Costa. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Junho de 1995.

Assunto:

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

III — Posto em crise, no recurso, o quadro factual fixado na
decisão por não terem sido apreciados factos alegados,
os quais, segundo o recorrente, contrariamente ao de-
cidido, podiam e deviam tê-lo sido, o fundamento desse
recurso não é exclusivamente de direito.

Recurso no. 19.265, em que é Recorrente Nova Palmela-Empresa Imo-
biliária, SARL e Recorrido Caixa Geral de Depósitos, e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. COELHO DIAS.

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

1. «Nova Palmela — Empresa Imobiliária, SARL», inconformada
com a sentença de fs. 132, proferida em 4.Março.91, na qual se julgou
improcedente a oposição que deduzira à execução fiscal movida pela
CGD, dessa decisão recorreu para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, alegando, além do mais, nos nos 31 a 33 da alegação do recurso
o seguinte:

«31 — Foi alegado pagamento pela aqui executada à Caixa Geral
de Depósitos de todas as importâncias emergentes do contrato de
mútuo documentado nos autos.

Ofereceu-se prova documental, por confissão (depoimento de par-
te), pericial (exame à escrita) e testemunhal.

A alegação foi rejeitada a pretexto de que seria inadmissível prova
testemunhal e ainda a coberto da afirmação de que a apreciação
do alegado pagamento teria que ser precedida da ponderação da
legalidade concreta da dívida e da forma da sua liquidação.

32 — O primeiro argumento é, no mínimo, desastrado porque, para
além do testemunhal, ofereceu-se prova documental, por confissão
e pericial.

33 — O segundo argumento revela claramente uma mentalidade
ainda menos elástica que a que está subjacente ao arto 176o do CPCI,
largamente criticado e em vias de revogação, por não assegurar mi-
nimamente o desejável equilíbrio entre a Administração e os Con-
tribuintes.

Correcta e imparcialmente interpretada, a alínea e) daquele arto

deve ser entendida no sentido de que, alegado o pagamento, deve
o Tribunal, pelos meios de prova ao seu alcance (e muitos foram
os oferecidos pela recorrente) averiguar se se verifica esta forma,
indubitavelmente a mais importante, de extinção da relação jurídica
obrigacional. Na verdade.

34 — Numa lei já de si reconhecidamente restritiva de direito de
defesa não deve o intérprete introduzir ingredientes que ainda a tor-
nem mais clamorosamente injusta.
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35 — Devia, portanto, o Tribunal tomar em consideração a alegação
de pagamento e proceder às diligências probatórias no sentido da
sua apreciação».

E, na conclusão 6, afirma:
«6 — Deveria, também, a alegação de pagamento ter sido apreciada

de acordo com a prova oferecida».
1.1. No acórdão de fs. 171, o T.T. de 2a Instância declarou-se in-

competente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por-
quanto, em seu entender, a recorrente não contestava a factualidade
fixada na sentença, apenas divergindo desta na interpretação e apli-
cação do direito.

1.2. Remetido o processo a este STA, a requerimento da recorrente,
o Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste Tribunal, emitiu parecer
no sentido da sua incompetência, em razão da hierarquia, porquanto,
contrariamente ao decidido no T.T. de 2a Instância, a recorrente não
se conforma com o probatório da sentença recorrida, como se conclui
da conclusão sexta da alegação, versando o recurso, também, matéria
de facto.

1.3. Ouvida a recorrente sobre a suscitada questão, nada veio dizer
aos autos.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade:
«a) — A presente execução tem por base a nota de débito junta

a fls. 4 do processo de execução, extraída pela C.G.D. em 28-12-84,
assinada pelo chefe do serviço, e autenticada com selo branco, e os
documentos que a acompanham, o contrato subjacente à dívida exe-
quenda, constante da nota privativa da C.G.D. junto de fs. 6 a 20,
e do termo de fiança de fs. 21 e 22, devidamente autenticadas, e
fotocópia da conversão em definitivo do registo da hipoteca que ga-
rante o crédito exequendo (fs. 23 dos referidos autos de execução).

b) — Na referida nota de débito consta que a oponente é devedora
à CGD da importância de 118.487.784$00, sendo 69.449.833$00 de
capital e 49.037.951$00 de juros de 26-11-82 a 07-11-84, agravando-se
o débito, quanto a juros, a partir da última data de 64.015$12, por
dia, encargo correspondente a juros calculados à taxa actualizada de
24,20%, dívida esta respeitante ao contrato de mútuo de 26-11-79,
empréstimo no 2J40289, referido em a).

c) — Nos autos de execução, a executada foi citada na pessoa do
seu administrador, Ariolino Barrocas da Costa, na sua residência em
Palmela, em 26-06-85, nos termos constantes da certidão de citação
junta a fs. 37 vo dos autos de execução que aqui se dá por reproduzida».

Ora, nenhuma referência havendo neste bloco probatório ao pa-
gamento da dívida exequenda, que fora alegada pela oponente, ao
mesmo vem a referir-se a sentença, já na fundamentação de direito,
considerando-se que, não estando determinado o montante exacto
da dívida e não podendo o tribunal apreciar se ela foi devidamente
liquidada quanto aos juros constantes do título executivo, não era
possível conhecer desse alegado pagamento.

A recorrente, porém, discorda do decidido, conforme se vê das
alegações e conclusões transcritas, defendendo que tal pagamento
podia e devia ser apreciado, após a produção das provas oferecidas.

Quer dizer, tendo a recorrente invocado, como fundamento da
deduzida oposição, para além doutros, o pagamento da dívida exe-
quenda, prevista na alínea e) do arto 176o do CPCI, consubstanciado
pela entrega à C.G.D. credora, e também pela retenção, por parte



1744

desta, de determinadas quantias, totalizando, no entender da recor-
rente, montante superior, até, ao capital em dívida e juros devidos,
conforme se vê dos artigos 31o a 34o da petição da oposição, na
decisão recorrida não se emitiu qualquer juízo sobre a veracidade
dessas ocorrências e, conforme o sentido desse juízo, positivo ou ne-
gativo, sobre a verificação ou inverificação da invocada realização
da prestação pelo devedor, juízo de facto esse necessário para posterior
enquadramento na fórmula jurídica do referido fundamento da opo-
sição - o cumprimento da obrigação, mediante pagamento, ocorrido
antes da instauração do procedimento executivo.

E a omissão desse juízo encontra a sua justificação, como vimos,
numa circunstância factual, ou seja, não estar determinado, no en-
tender do julgador, o montante exacto da dívida.

Discordando a recorrente dessa posição, porquanto conclui que
o alegado pagamento deveria ter sido apreciado pelo tribunal «a quo»,
colocada surge no recurso questão cuja solução não demanda in-
terpretação ou aplicação da lei, mas sim averiguação e determinação
da realidade, de circunstâncias materiais e concretas, ou seja, pura
questão de facto (cfr. Prof. A. dos Reis, CPC, Anotado, Vol. III,
págs. 206 e segts.).

Assim, não se restringindo o recurso a questões de direito, 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» — nos termos do arto

32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra do co-
nhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior, que
é, no caso, o TT de 2a Instância — arto 41o, 1, a), do citado diploma.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, no presente recurso,
o seu conhecimento compete, pois, 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 interposto recurso jurisdicional.

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

Lisboa, 14 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Recurso no 13.316. Recorrente: José Carlos Alves de Freitas Mota
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Por acórdão de 4.12.91 (fls 111), nos presentes autos de impugnação
deduzida contra a liquidação do imposto profissional e juros com-
pensatórios por José Carlos Alves de Freitas Mota, em que este é
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recorrente, para este Tribunal, foi ordenada a suspensão de instância
por seis meses, findos os quais se solicitaria informação ao Tribunal
Constitucional sobre o estado do Proco no 70/89 de fiscalização abs-
tracta no qual o Provedor de Justiça requereu a declaração de in-
constitucionalidade da alínea a) do no 1 do arto 28o da Lei no 2/88,
de 26 de Janeiro e do arto 1o do Dec-Lei 98/88 por alegadas ofensas
aos artos 13o, 106o e 266o da Constituição da República.

Tal suspensão assentou na consideração de que era avisado aguar-
dar-se uma decisão do Tribunal Constitucional que pode ser de in-
constitucionalidade com força obrigatória geral com efeito repris-
tinatório.

Decorreu o referido prazo, solicitou-se a referida informação, com
resposta do tribunal Constitucional de que o processo 76/89 se en-
contrava concluso para Acórdão. A insistência obteve o mesmo
resultado.

Foram os autos com vista ao Exmo Procurador Geral Adjunto para
se pronunciar sobre o objecto do recurso, tendo promovido que vies-
sem de novo à conferência.

Ouvido o recorrente, nada disse.
Os pressupostos que presidiram à decisão de suspensão da instância

mantêm-se.
Sucede, porém, que são vários os recursos com objecto idêntico

em que este Tribunal se tem declarado incompetente, em razão da
hierarquia, sob a consideração de que o fundamento do recurso não
versa exclusivamente matéria de direito.

Duma análise perfunctória das conclusões afigura-se, entre as so-
luções plausíveis, com competência deste STA, em razão da hierarquia.

Ponderando o exposto, sem perder de vista o principio da celeridade
processual possível, acorda-se em ordenar que os autos vão com ”Vis-
ta” ao Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste STA, a
fim de poder pronunciar-se sobre o recurso, ouvindo-se, em seguida,
as partes.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Sisa. Isenção. Emparcelamento. Caducidade. Analogia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A base XXX, no 1, al. b) da Lei no 2116, de 14 de
Agosto de 1962, prevê uma isenção automática da sisa
nas transmissões de terrenos confinantes com prédio do
adquirente, se da reunião resultar uma parcela de terreno
apta para cultura que não exceda o dobro da unidade
fixada para a região.
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II — Todavia, nem essa lei, nem o C.I.M.S.I.S.D. prevêm a
caducidade dessa isenção no caso do adquirente dar à
parcela um destino diferente, como a construção de edi-
fício fabril, posteriormente à aquisição, dado que tal so-
lução não encontra aí qualquer expressão, mesmo uti-
lizando-se a interpretação extensiva dos seus preceitos.

III — Tal lacuna corresponde a uma situação de evitação fiscal
ou de evasão fiscal lícita.

IV — A referida “lacuna de regulamentação” não pode ser su-
prida pela aplicação analógica das disposições que, no
C.I.M.S.I.S.D., regulam a caducidade da sisa nos casos
em que, ao prédio, foi dado destino diferente daquele
que foi pressuposto da concessão da isenção (artos 16o

e 17o), por esta estar constitucionalmente proibida, em
relação às normas definidoras dos elementos essenciais
dos impostos, em face do princípio da legalidade tribu-
tária, nas suas diversas afirmações dos princípios de au-
totributação, da segurança jurídica e da protecção da
confiança.

Recurso no 14.275. Recorrente: LIMATÊXTIL — Fábrica de Malhas,
L.da; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I – LIMATÊXTIL – Fábrica de Malhas, L.da, contribuinte
no 501763988, com sede no lugar da Gandra, freguesia de Vila Seca,
concelho de Barcelos, dizendo-se inconformada com a sentença, de
91.05.17, do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga, que lhe
julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira do acto de
liquidação da sisa, do montante de 800.000$00, praticado pela re-
partição de finanças do concelho de Barcelos, sob fundamento de
que a isenção de que beneficiara na aquisição de um terreno confinante
com prédio seu apto para cultura, ao abrigo do disposto na Base
XXX, no 1, al. b) da Lei no 2116, de 14 de Agosto de 1962, se havia
extinguido por caducidade, segundo os termos analogicamente apli-
cáveis dos artos 16o e 17o do C.I.M.S.I.S.D., dela recorre directamente
para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, pedindo a sua revogação.

II – Como fundamento da alteração do julgado, aduz as razões que,
desenvolvidas nas alegações, se mostram condensadas nas seguintes
proposições conclusivas:

a) – A Lei Fiscal taxativamente fixa os casos em que havendo prévia
isenção de sisa esta poderá ser cobrada, posteriormente.

b) – A Lei no 2116, de 14.08.69, ao isentar de sisa quem adquire
um prédio confinante a um outro prédio já seu, não prevê sanção
para quem dê um destino diferente ao emparcelamento nela previsto.

c) – A Lei 2116, de 14.08.69, interessa-lhe sim que no momento
da aquisição, um prédio se destine a juntar a um outro pertencente
ao adquirente e que esses terrenos sejam aptos para a cultura.

d) – Em matéria tributária não é admissível a analogia.
e) – A recorrente não deverá pois pagar imposto de sisa pela

aquisição.
III – Não houve contra-alegações da Fazenda Pública.
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IV – O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal,
arrancando do pressuposto de que não existe preceito algum que
determine a cessação do benefício da isenção da sisa pelo facto da
construção de prédio urbano no prédio objecto de emparcelamento
e de que não é admissível o recurso à analogia em matéria de isenções,
pronunciou-se, no seu parecer, pelo provimento do recurso.

V – Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A – A Decisão Recorrida
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação, essen-

cialmente, por haver considerado que a ratio legis da isenção da sisa
na aquisição de terrenos confinantes com prédio do adquirente, e
que se identificava com a pretensão legislativa de através do dimen-
sionamento da propriedade rústica a tornar mais produtiva e rentável,
impunha que se aplicasse analogicamente o regime da caducidade
da sisa, previsto nos artos 16o e 17o do C.I.M.S.I.S.D., nos casos em
que as aquisições não se propusessem atingir aqueles objectivos pelo
facto do terreno ter sido utilizado para nele erigir uma construção
fabril.

B – A Matéria de Facto
A sentença recorrida deu como provada, sem manifestação de qual-

quer discordância, a seguinte factualidade:
1o – A impugnante, por escritura pública de compra e venda, lavrada

no 1o Cartório Notarial de Barcelos, em 87.04.08, adquiriu, pelo preço
de 10.000$00, o prédio rústico, denominado “Bouça da Gandra”, sito
no lugar da Corredoura, freguesia de Vila Seca, inscrito na respectiva
matriz sob o arto 4487/20.

2o – A aquisição referida ficou isenta de sisa, nos termos da base
XXX da Lei no 2116, de 14.08.62, pelo facto da compradora ter in-
vocado, no acto da escritura, que o bem adquirido confinava com
um prédio de que já era proprietária apto para cultura e não resultar
da sua junção parcela de terreno com área superior ao dobro da
unidade de cultura fixada para a região.

3o – Os Serviços de Fiscalização da Repartição de Finanças do con-
celho de Barcelos averiguaram que, na realidade, o prédio “Bouça
da Gandra”, já identificado, se destinava a juntar ao prédio que a
impugnante já possuía no mesmo local, prédio este denominado por
“Bouça da Tomadia”, inscrito na matriz rústica sob o arto 445, da
dita freguesia de Vila Seca; que ambos os prédios eram próprios
para cultura de mato e pinheiros e que, posteriormente à aquisição
do prédio em questão, a impugnante construiu, na área abrangente
dos mesmos, um edifício fabril destinado a fabricação de malhas e
que o pedido da sua construção só deu entrada na Câmara Municipal
de Barcelos, em 88.03.18.

4o – A Repartição de Finanças de Barcelos procedeu à liquidação
a sisa, do valor de 800.000$00, por considerar ter-se verificado um
destino diferente, dado ao prédio abrangido pela isenção, em relação
aos pressupostos a que tal isenção estava subordinada, e notificou
a firma adquirente, em 90.03.15, para o seu pagamento eventual em
30 dias.

5o – Porque a impugnante não procedeu a esse pagamento, foi efec-
tuado o débito do referido imposto ao tesoureiro da Fazenda Pública,
em 91.03.04, pelo conhecimento no 279/1.

C – A Questão Decidenda
A questão a resolver traduz-se em saber se a impugnante que be-

neficiou da isenção de sisa na aquisição, em 87.04.08, de um terreno
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rústico confinante com um prédio seu e sem que da reunião dos
prédios resultasse uma parcela de terreno apto para cultura que ex-
cedesse o dobro da unidade de cultura fixada para a região, ao abrigo
do disposto na base XXX, no 1, al. b) da Lei no 2116, de 14 de
Agosto de 1962, perdeu esse benefício pelo facto de ter construído,
posteriormente à aquisição, um edifício fabril na área abrangente
dos mesmos prédios e cujo pedido de licenciamento camarário só
foi apresentado em 88.03.18.

D – A Fundamentação
A base XXX, no 1, al. b) da Lei no 2116, de 14 de Agosto de

1962, isentava de sisa “As transmissões de terrenos confinantes com
prédio do adquirente, se da reunião resultar uma parcela de terreno
apto para cultura que não exceda o dobro da unidade fixada para
a região”.

E, no no 2 da mesma base legislativa, prescreveu-se que “A ve-
rificação das condições para a isenção prevista na alínea b) do no 1,
incumbe à secção de finanças ou, quando perante as matrizes não
seja possível fazê-la, a um vogal da Comissão Permanente de Avaliação
designado pelo chefe da secção de finanças.”

Como se constata do probatório, a liquidação do imposto efectuada
à recorrente, por banda da repartição de finanças, assentou, não no
facto de não estarem e se considerarem reunidos, à data da aquisição,
os pressupostos de facto integrantes dos requisitos ou pressupostos
legais, abstractamente enunciados, para se constituir o direito à isen-
ção, mas antes por se haver considerado que, havendo o contribuinte
dado posteriormente à sua aquisição um destino diferente ao prédio,
deixaria de ter direito a ela, por, neste momento, os pressupostos
de facto já não coincidirem com os abstractamente definidos na lei.

Não impunha a lei no 2116 qualquer procedimento de prévio re-
conhecimento das condições estatuídas para a concessão do concreto
benefício da isenção. No que toca ao controlo administrativo da exis-
tência em concreto dos pressupostos abstractamente definidos na lei,
ela limitava-se a prever que a verificação dessas condições incumbia
à secção de finanças ou a um vogal da Comissão Permanente de
Avaliação, nos termos já referidos.

Sendo assim, dada a falta de previsão legal de qualquer acto ad-
ministrativo de prévio reconhecimento da isenção, a circunstância de
entre os pressupostos legais abstractos da isenção, enunciados na al. b)
do no 1 da base XXX, se não contar qualquer forma de actividade
da administração e o facto da intervenção da administração, prevista
na lei, se poder cingir a um controlo posterior meramente documental
perante os elementos constantes da matriz, tem de concluir-se que
a isenção era de reconhecimento automático, intervindo a adminis-
tração apenas no seu controlo. A isenção resultava directa e ime-
diatamente da lei, pela simples verificação dos pressupostos nela
definidos.

Como quer que seja, o direito à isenção opera os seus efeitos ju-
rídicos contemporânea ou coetaneamente à verificação dos factos tri-
butários. Ao mesmo tempo que nasce a obrigação do imposto pela
verificação de todos os pressupostos ou elementos do tipo, definidos
na lei de incidência, como constitutivos daquela obrigação legal, é
esse seu efeito jurídico paralisado pela existência da isenção legal,
mesmo que esta exija um acto posterior de reconhecimento e que
este tenha natureza constitutiva.

Tanto vale por dizer que a isenção em causa, ainda que estivesse
dependente de reconhecimento administrativo posterior, ou seja que
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se interpretasse “a verificação das condições para a isenção”, de que
fala o referido no 2 da citada base XXX, em tal sentido, sempre
a administração estava obrigada, face ao preceito concedente da isen-
ção e para a reconhecer, a verificar a existência dos seus pressupostos
apenas na altura em que se verificaram os factos tributários, recte
na data da transmissão do prédio.

E o certo é que a administração considerou verificados os pres-
supostos legais da isenção à data da aquisição, só tendo liquidado,
posteriormente, o imposto por, nesta altura, considerar que já não
persistiam os pressupostos de facto que a determinaram.

Mas perguntar-se-á: não permitirá a lei que se dê por cessado o
benefício da isenção quando se verifique que, posteriormente à ocor-
rência dos factos tributários, se constate que da transmissão do prédio
não resultou uma parcela de terreno, que não exceda o dobro da
unidade fixada para a região, que nesse momento continue a ser
terreno apto para a cultura, por lhe ter sido dado, pelo menos em
parte, destino diverso, como a construção de edifício fabril.

É evidente que a ratio legis da isenção foi a de, por esse modo,
se propiciar o desenvolvimento do emparcelamento da propriedade
rústica, apta para a cultura, que se considerava como meio adequado
de melhorar a sua produtividade e rentabilidade. Por este ângulo
de enfoque, a isenção só se justifica enquanto a reunião das parcelas
sirva os objectivos do emparcelamento, ou seja a exploração agrícola
ou arvense.

Poderá, por isso, congeminar-se a ideia de que a isenção da sisa
prevista no citado preceito estaria condicionada à contínua verificação
das condições para a isenção, enquanto o imposto ainda pudesse ser
exigido, ou seja ainda enquanto pudesse ser liquidado, ou, havendo-o
sido, enquanto não ocorresse a sua prescrição.

Prefigurar-se-ia, então, uma concessão de isenção de sisa sujeita
a condição resolutiva que determinaria a sua caducidade, assemelhada
à prevista nas hipóteses contempladas nos artos 16o e 17o do
C.I.M.S.I.S.D. A isenção não seria concedida a título definitivo e
irrevogável, mas estaria chancelada com um estigma de precaridade,
provisoriedade ou temporariedade. A ocorrência do facto resolutivo
destruiria o efeito inibidor da afirmação da existência da obrigação
do imposto, decorrente da verificação dos factos tributários, sendo
este totalmente exigível.

Ou então pressupor-se-ia, não uma perda de isenção, mas tão-só
uma redução da mesma, em moldes como os que o arto 16o-A do
C.I.M.S.I.S.D. contempla.

Mas será que a lei no 2116 contemplará qualquer modo de ca-
ducidade, perda ou redução da sisa, ou estaremos perante uma lacuna
de regulamentação da lei fiscal e, na afirmativa, tem esta remédio
ou estaremos perante um caso de evasão fiscal lícita, de elisão ou
evitação fiscal, de tax avoidance, na expressão da doutrina inglesa?

Os únicos preceitos daquela lei que se referem à isenção são os
que acima já se referiram.

Disse-se, aí, que o no 2 da base XXX da referida lei apenas pre-
tendeu reconhecer a possibilidade de um controlo posterior das con-
dições da isenção, aliás, correspondente à normalidade do exercício
das funções administrativo-tributárias, e atribuir a respectiva com-
petência legal à entidade que teve por mais apta para satisfazer tal
interesse público.

O preceito aponta apenas para um controlo administrativo da exis-
tência dos factos integrantes dos pressupostos abstractos, definidos
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na lei como elementos constitutivos da isenção e eles estão confor-
mados normativamente tendo por referência apenas o momento da
transmissão, ou da ocorrência do facto tributário. Tal sentido é o
único que se ajusta aos seus termos verbais, ao falar de “verificação
das condições para a isenção prevista na al. b) do no 1. . .”. Por outro
lado, é também o que melhor (elemento sistemático interno da norma)
se ajusta aos termos em que está prevista essa verificação, tendo por
explícita referência os elementos constantes da matriz.

Sendo assim, o controlo administrativo apenas poderá referir-se
ao momento da ocorrência dos factos tributários, ou seja da trans-
missão do prédio, verificando se, então, o terreno transmitido con-
finava com prédio do adquirente e se da reunião resultava uma parcela
de terreno apto para cultura que não excedesse o dobro da unidade
fixada para a região.

A constatação de que, relativamente a esse momento, a transmissão
não reunia as condições da isenção tinha por evidente consequência
a de que o direito à isenção se não tinha chegado a constituir e,
por isso, a obrigação de imposto se tinha constituído e era exigível.
Por isso, a administração tinha o dever de o liquidar no exercício
da sua função tributária.

Quando muito poder-se-ia falar neste caso de um acto revogatório
da isenção, por ilegalidade do acto da sua concessão, o que só, com
propriedade, seria legítimo afirmar-se se a isenção dependesse de
acto administrativo de reconhecimento.

Não é possível ver no preceito a atribuição à administração de
quaisquer poderes revogatórios da isenção por posterior inobservância
dos objectivos ou interesses públicos subjacentes à conformação nor-
mativa da isenção.

A previsão das circunstâncias em que tal poder revogatório poderia
ser exercido assumir-se-ia como adição dos pressupostos legais cons-
titutivos da isenção. Ora, não é possível sustentar perante tal analisado
preceito que outras circunstâncias de facto, para além das integrantes
dos pressupostos definidos na al. b) do no 1 da citada base da lei
no 2116, estão nele admitidas como pressupostos ou requisitos cons-
titutivos da isenção, embora atinentes tão-só à sua manutenção, ainda
que fazendo-se apelo à modalidade de interpretação extensiva, cuja
utilização não é censurada na pesquisa do pensamento legislativo ex-
presso em normas respeitantes a matéria de incidência ou isenções
(cfr., entre outros, Pedro Soares Martinez, Manual de Direito Discal,
1a reimpressão, pgs. 137 e José Manuel Cardoso da Costa, Curso
de Direito Fiscal, ano de 1970, pgs. 193).

Na verdade, não se vê na letra da lei, sendo que o pensamento
legislativo há-de ter sempre nela um mínimo de correspondência ver-
bal, ainda que imperfeitamente expresso (arto 9o do C.Civil), qualquer
“conceito que despojado das particularidades e circunstâncias espe-
cializantes em que se encontra excepcionalmente encerrado” traduza
“um princípio que abarca (abarque) toda a generalidade das relações,
dando-lhe um âmbito e uma compreensão que, perante a simples
formulação terminológica, parecia insuspeitada” (Francesco Ferrara,
Interpretação e Aplicação das Leis, 1987, pag. 150).

Somos, assim, forçados a concluir que estamos perante uma lacuna
da lei no 2116, pois que a situação de facto em apreço não colhe
nela qualquer regulamentação.

Acresce que essa falta de regulamentação também se verifica pe-
rante o C.I.M.S.I.S.D., compêndio fiscal onde se contempla, em geral,
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a tributação desta concreta capacidade contributiva e se prevêem toda
uma série de isenções do imposto.

Também nesta sede se constata a existência de uma lacuna de
regulamentação de hipótese legal abstrata a que seja directamente
subsumível o caso em apreço.

Na verdade, em ponto algum do seu normativo, mormente nos
preceitos que prevêem a caducidade das isenções ou a redução da
sisa (artos 16o, 16-A e 17o), se regulamenta abstractamente a hipótese,
pela enunciação normativa dos seus elementos típicos.

A solução para salvar o acto de liquidação da sisa, que foi praticado,
ou seja, o entendimento de que o facto de se dar, posteriormente,
ao prédio, destino diferente daquele que foi pressuposto da concessão
da isenção, faria caducar a mesma isenção, só pode ser sustentada
com recurso à analogia com o disposto nos art. 16o e 17o do
C.I.M.S.I.S.D. Foi o caminho seguido pela sentença recorrida.

Só que aqui coloca-se uma questão da admissibilidade constitucional
desse modo de determinação e aplicação do direito por estarem em
causa normas definidoras dos elementos essenciais dos impostos, como
são as normas que definem as isenções, que funcionam como normas
de incidência de carácter negativo (Pedro Soares Martinez, op. cit.,
pags. 123).

A Doutrina e a Jurisprudência nacionais têm-se pronunciado pela
negativa (cfr., entre outros, José Manuel Cardoso da Costa, op. cit.,
197 e segs.; Pedro Soares Martinez, op. cit., pags. 143; Alberto Xavier,
Manual de Direito Fiscal, I, 1981, pgs. 135 e segs.; quanto à juris-
prudência dos tribunais superiores não se conhece um único dis-
sonante).

Assim o exigiria o princípio da legalidade tributária, constitucio-
nalmente consagrado (art. 106o, no 2 da C.R.P.), quer enquanto ex-
pressão de um princípio material de autotributação, traduzido pela
intervenção de uma assembleia representativa dos contribuintes na
instituição do imposto, quer enquanto afirmação da salvaguarda ou
garantia de tutela dos valores da segurança jurídica e da protecção
da confiança, em que historicamente se cimentou aquele princípio,
reclamantes de outros tantos princípios, como os da tipicidade fechada,
do exclusivismo e da determinação do imposto.

Nada de permitir ao órgão aplicador do direito (Administração
ou Tribunais) qualquer papel de fazedor da lei, de legislador, em
domínios que contendem com o estabelecimento da tributação, como
são aqueles que estão abrangidos pelos elementos essenciais dos im-
postos, e cuja porta se lhes abria por essa via do recurso à analogia.

Todavia, já há hoje quem se interrogue sobre se aquele corolário
da proibição da aplicação analógica das normas de tributação não
deverá perder o seu carácter sacrossanto, de modo a permitir a rea-
lização prática dos princípios da generalidade da igualdade da justiça
tributária e da solidariedade social principalmente nos casos em que
a evitação fiscal conduza a desigualdades gritantes, havendo Autores
que continuam a manter uma fé inabalável de que “o sistema fiscal
português não comporta lacunas de regulamentação, pelo que a ana-
logia é proibida” (Nuno Sá Gomes, As garantias dos Contribuintes - Al-
gumas Questão em Aberto, C.T.Fiscal, no 371-26), ou que apenas deve
ser “possível conhecer e computar as obrigações fiscais com base di-
recta e exclusivamente na lei” (Diogo Leite de Campos, Revista Ju-
rídica, Ex. Novo no 2/3, Dez. 83, pgs. 12 e sgs.); outros que vacilam,
embora defendendo que, constitucionalmente, é proibido o recurso
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à analogia, mas que propõem uma evolução do sistema fiscal de modo
a resolver os graves problemas da evitação fiscal com a “concessão
de meios e poderes legais à administração para limitar a evitação
fiscal, que não poderá ser feita com um mero recurso aos valores
formais” e com a “estruturação do sistema fiscal em torno de um
corpo de princípios determinados” (Saldanha Sanches, A Segurança
Jurídica no Estado Social de Direito, Cadernos de C.T.Fiscal, no 140-279
e sgs.); e, finalmente, outros que já admitem a resolução dos problemas
da evitação fiscal ultrapassando a proibição constitucional do recurso
à analogia pela intervenção de figuras como o abuso de direito, que
garantiria uma indemnização de valor correspondente ao imposto
(Maria Fernanda Trigo de Negreiros, A “evasão” legítima e o abuso
de direito no sistema jurídico português, C.T.F. no 151-7 e sgs.), ou
como a ilegalidade, fundada no abuso de direito (que se assumiria
como um princípio geral de direito, supraconstitucional) do exercício
da garantia fundamental da tipicidade tributária quando conduzisse
à evasão fiscal, dado que o sentido desta “é proteger o contribuinte
do Fisco, não para este dela se servir para atacar o Fisco”, e fazendo
funcionar depois “a integração pelos cânones interpretativos gerais”
(Jorge Bacelar Gouveia, A Evasão Fiscal na Interpretação e Integração
da Lei Fiscal, C.T.F. no 373-7 e sgs.).

Na lógica da doutrina destes dois últimos Autores, seria legal a
liquidação do imposto, por se estar precisamente perante um caso
claro de evitação fiscal desprovida de fundamento material bastante
quando confrontado com o que suporta a caducidade da isenção nos
casos contemplados nos artos 16o e 17o do C.I.M.S.I.S.D., de ter sido
dado, ao prédio, destino diferente do pressuposto na concessão da
isenção.

Todavia, pela nossa parte, afigura-se-nos que, no estádio actual
do nosso direito constitucional e infraconstitucional, a adopção de
qualquer das referidas soluções, ou outras que conduzam ao mesmo
resultado de ultrapassagem da proibição da aplicação analógica das
normas que regulem os elementos essenciais dos impostos, se apre-
senta como violadora do referido princípio constitucional da legalidade
tributária, pois que deixariam na mão do intérprete a possibilidade
de destruir o alcance útil de tal princípio, postergando todos os com-
bates históricos que levaram à sua consagração.

Com Nuno Sá Gomes (op. cit. pgs. 28) também entendemos que
“a única via legítima de combate à elisão fiscal, está na alteração
preventiva da lei tributária, procurando, por um lado, definir os tipos
fiscais em termos amplos, mediante a técnica de transformação dos
conceitos jurídicos do direito comum, ampliando-os, para efeitos fis-
cais, numa perspectiva económica e, por outro, estabelecendo pre-
sunções da capacidade contributiva, tendo, porém, em conta (sem
prejuízo do princípio da legalidade e da igualdade) o princípio da
eficiência funcional do sistema fiscal que aponta para a tributação
de rendimentos reais efectivos”.

Assim, não vendo na Jurisprudência e na Administração, em qual-
quer dos seus momentos de afirmação ou de actuação segundo o
direito, Órgãos capazes de dar satisfação ao princípio constitucional
da legalidade tributária, mormente nas suas afirmações de princípio
de autotributação, tipicidade fechada, exclusivismo e determinação,
sem ofensa do princípio da separação e interdependência dos poderes
(arto 114o da C.R.P.) e postergação dos valores da segurança jurídica
e da protecção da confiança, considera-se ilegítimo o recurso à ana-
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logia como método de integrar a referida lacuna respeitante à isenção
de que gozou a impugnante.

Tanto basta para concluir que a sentença recorrida fez errada apli-
cação do direito e não merece ser confirmada. Outrossim, se verifica
que a liquidação enferma de ilegalidade por resultar da consideração
de caducidade da isenção cuja verificação a lei não prevê.

VII - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal e, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença re-
corrida e em, julgando procedente a impugnação, anular, para todos
os efeitos legais, a liquidação sindicada.

Sem custas em ambas as instâncias.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues — José
de Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Processo de execução fiscal. Herança aceite e indivisa. Le-
gitimidade passiva. Falta de citação dos herdeiros. Sanação
da falta de citação. Anulação de venda. Caducidade. Má
fé processual. Apensação de execuções. Falta do termo da
apensação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A herança aceite e indivisa não tem personalidade ju-
diciária, constituindo um património autónomo que per-
tence a todos os herdeiros.

II — Por isso, em regra, todos os direitos da referida herança
têm de ser exercidos por todos ou contra todos os
herdeiros.

III — No processo de execução fiscal, a regra referida no item
anterior é substituída pela que consta do arto 69o do
C.P.C.I. (ora dos artos 241o e 242o do C.P.T.).

IV — A informação a que aludia o arto 159o do C.P.C.I (ora
constante do arto 254o do C.P.T.) não tem o sentido
de constituir a substituição processual dos sucessores no
processo executivo fiscal, mas de permitir apenas o cum-
primento daquele arto 69o, em cujos termos ficará es-
tabelecida a habilitação no processo.

V — No caso de herança aceite e indivisa e em que não pende
inventário, a legitimidade passiva tributária é, no processo
de execução fiscal, assumida por qualquer herdeiro.

VI — Não tendo havido citação de herdeiro do autor da herança
e verificando-se as circunstâncias do item anterior, não
pode considerar-se sanada a falta de citação no caso
de haver intervenção do cônjuge daquele autor, de quem
não é herdeiro, no processo executivo e sem que tenha
arguido a nulidade da falta de citação.



1754

VII — Essa falta de citação também não é sanada pela inter-
venção dos herdeiros do autor de herança também
co-executada.

VIII — O prazo para pedir a anulação da venda com base na
falta de citação contava-se, à face do arto 225o, al. b)
e § único do C.P.C.I., a partir do conhecimento dessa
falta de citação.

IX — O conhecimento da causa de anulação da venda por
um dos cônjuges imputa-se também ao outro, por se in-
tegrar no património comum do casal, devendo o res-
pectivo direito ser exercido por ambos, nos termos do
arto 18o do C.P.C.

X — A má fé processual pressupõe o dolo e este existe quando
se alega que se teve conhecimento de um facto em data
diversa da que aconteceu, de modo a obstar à invocação
da caducidade do exercício do direito.

XI — A falta de elaboração do termo de apensação de processo
de execução fiscal, por banda da Secretaria, constitui uma
mera irregularidade processual, quando o processo apen-
sado está de facto apenso por linha aos autos principais
e a penhora foi também efectuada para garantia do pa-
gamento da quantia exequenda titulada no processo
apenso.

Recurso n.o 16.204.

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

I - Tiago Fernandes Moreno e mulher, Maria Constança Vidal Ri-
beiro do Sameiro, com os sinais dos autos, dizendo-se inconformados
com o acórdão do Tribunal Tributário de 2.a Instância, de 92.06.02,
que, decidindo negar provimento ao recurso que haviam interposto
da sentença, 88.01.13, do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa
(4o Juízo), absolveu os RR. da instância relativamente ao pedido de
anulação de 1/3 do prédio arrematado, do qual era titular o executado
Augusto Lima Vidal Júnior; absolveu do pedido, relativamente à outra
parte do prédio por ter caducado o direito à anulação da venda e
manteve a condenação dos recorrentes como litigantes de má fé, dele
recorrem agora para esta Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal, pedindo a sua revogação e a anulação da venda.

II - Como fundamentos para estearem a alteração do julgado, que
peticionam deste Supremo Tribunal, invocam os recorrentes longas
e repetidas razões que se condensam na parte útil, enquanto sus-
ceptíveis de configurarem questões a decidir, nas seguintes asserções:

a) - O Tribunal de 2a Instância procedeu à alteração da matéria
de facto dada como provada na primeira instância, dando como assente
que ”por dívidas de contribuição predial dos anos de 1971 a 1982,
no montante de 191.406$00, foi instaurada a execução fiscal no 6485/82
e as demais execuções apensas, contra Gaspar Ribeiro do Sameiro
e Carlos Alberto Lima” e que ”Foi expedida carta precatória a Cascais
para citação e demais termos, a qual foi devolvida com a informação
de que os executados haviam falecido, sem nada se dizer sobre se
tinha havido partilhas, ou se informar quem eram os herdeiros ou
a cabeça de casal”, quando aqui, apenas se havia dado como provado
que ”Em 1.10.73 foi extraída a certidão de relaxe que deu origem
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à presente execução (fls. 2)” e que ”Em 11.7.74 foi expedida carta
precatória a Cascais conforme resulta de fls. 4 v e 6 e ss” e, finalmente,
tirou a conclusão de que os recorrentes eram herdeiros de uma quo-
ta-parte da herança aberta por morte do co-executado Gaspar, cons-
tituída esta por um sexto do prédio, sendo o outro sexto, a meação
da viúva Zulmira.

b) - Porque a primeira decisão de facto não foi feita com base
em qualquer título executivo que fosse apenso nos autos até ao mo-
mento da venda judicial, o tribunal a quo violou o disposto nos
artos 153o, 155o e 156o do C.P.C.I. e está ferida de nulidade absoluta,
nos termos do arto 76o, al. b) do mesmo código.

c) - No tocante à segunda decisão de facto, ela não condiz com
o que está provado nos documentos juntos aos autos, pois que deles
resulta que a carta precatória enviada a Cascais nunca veio devolvida
e muito menos com a informação e circunstâncias dadas como pro-
vadas, apenas se vendo aí um mandado do Juiz Auxiliar de Execuções
Fiscais de Carcavelos para citação dos executados que foi devolvido
com a indicação de que o executado não residia na morada indicada
mas em outra de Algés e enviado o mesmo ao Juiz Auxiliar desta
área, este, em vez de cumprir o deprecado quanto à referida citação,
decidiu antes ordenar a penhora.

d) - Quanto à ilacção tirada pelo tribunal, ela não é autorizada
pelos documentos constantes dos autos, pois, em boa verdade, a he-
rança não é constituída apenas pelo direito ao prédio em causa, mas
por outros direitos sobre outras propriedades.

e) - A habilitação de herdeiros em processo de execução fiscal
(e consequente substituição processual dos executados falecidos), re-
gulada no arto 159o do C.P.C.I., só se realiza ou concretiza com o
cumprimento, por banda do funcionário, do disposto no arto 69o do
mesmo compêndio normativo e daí que a instância não pudesse pros-
seguir por falta do sujeito processual passivo, dado que nem o cabeça
de casal nem os herdeiros do de cujus assumiram a posição de exe-
cutados, sendo certo que, à data da instauração da execução, havia
muito que tinham falecido os originários executados.

f) - Estando-se perante uma herança indivisa, que foi aceite, e
estando os seus titulares determinados deixou a mesma de ter a per-
sonalidade judiciária própria de que fala o arto 6o do C.P.C. e, por
isso, todos os direitos relativos a ela têm de ser exercidos por todos
ou contra os co-herdeiros, nos termos do arto 2091o do C.Civil.

g) - Sendo o de cujus Gaspar Ribeiro Pereira do Sameiro com-
proprietário do prédio cuja venda se pretende anular, ele era titular
enquanto tal de um direito de preferência que se transmitiu a todos
os seus herdeiros e, por isso, os recorrentes, nesta qualidade, têm
legitimidade para pedir a anulação da venda do outro 1/3 do prédio,
pertencente ao executado Augusto de Lima Vidal.

h) - A dívida do imposto é uma dívida solidária de todos os com-
proprietários, podendo qualquer deles proceder ao seu pagamento.
Todavia, tal direito só poderia ser exercido se houvesse citação. Não
tendo podido nenhum dos consortes ter procedido ao pagamento,
por força da falta de cumprimento do arto 69o do C.P.C.I., seria
absurdo não ter legitimidade para pedir a anulação da venda da quota
do seu consorte.

i) - O arto 69o do C.P.C.I., enquanto norma processual, não revoga
o direito substantivo, que no arto 2091o do C.Civil estabelece o li-
tisconsórcio necessário passivo de todos os herdeiros, ao exigir que
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os direitos relativos à herança tenham de ser exercidos contra todos
eles.

j) - Daí que, não sendo a herança aceite e indivisa que é chamada
a responder pela dívidas do autor dela, mas antes o conjunto dos
seus herdeiros, tal preceito não prescreva uma forma da representação,
mas apenas uma forma de chamamento, traduzida na citação de todos
os herdeiros, ainda que na pessoa de uma deles apenas.

l) - A legitimidade para receber a citação por todos os herdeiros,
que a cabeça de casal tenha, por força do arto 69o do C.P.C.I., não
se confunde com a legitimidade para arguir a sua falta, dado que
não representa toda a herança, uma vez que existe listisconsórcio
necessário passivo entre todos os herdeiros.

m) - Por isso, não tendo havido citação, não pode entender-se
que a nulidade decorrente da sua falta esteja suprida pela intervenção
da cabeça de casal a pedir as sobras da venda.

n) - Havendo listisconsórcio necessário passivo, só há uma inter-
venção que sane a nulidade se ela for de todos os sujeitos passivos.

o) - Não se encontrando suprida a falta de citação destes, entre
eles os recorrentes, nunca se poderá julgar intempestivo o pedido
de anulação da venda.

p) - Não tendo havido citação dos herdeiros, sempre se tem de
concluir, por falta de prova em contrário, que a recorrente Constança
não tomou da venda conhecimento.

q) - Constando dos autos apenas o título executivo relativo à con-
tribuição predial do ano de 1972 e havendo a penhora sido efectuada
para pagamento de dívidas da referida contribuição dos anos de 1971
a 1982, forçoso é concluir pela inexistência de títulos executivos re-
lativos aos impostos dos anos de 1971 e de 1973 a 1982 e pela nulidade
a que alude o arto 76o, al. b) do C.P.C.I.

r) - Os recorrentes não litigaram com má fé, porque não podia
ser dado como provado que a recorrente teve conhecimento da venda
e a mera informação dada ao recorrente segundo a qual o prédio
foi vendido não implica conhecimento da venda que só se poder ter
por acesso ao documento público que a titula, identificando o com-
prador e as respectivas cláusulas contratuais.

III - Quer a Fazenda Pública, quer a adquirente Fernandes & Eduar-
da, Lda, contra-alegaram, batendo-se pela confirmação da decisão
recorrida.

IV - O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, após sustentar, no seu
douto parecer, que o conhecimento das questões incidentais foi de-
finitivamente resolvido no acórdão deste Supremo Tribunal de fls. 616
e segs. no sentido de elas não terem sido objecto de impugnação
para a 2a instância; que as alterações à matéria de facto feitas pelo
Tribunal de 2a instância cabem nos seus poderes de cognição e têm
de ser respeitadas, por este Supremo Tribunal actuar, no caso, como
tribunal de revista e não se estar perante qualquer caso enquadrável
no arto 722o no 2 do C.P.Civil e não virem alegados factos que integrem
violação dos poderes de alteração da matéria de facto pelos tribunais
de 2o instância, designadamente que existam outras provas a con-
siderar que não constem do processo; que a questão da legitimidade
se apresenta correctamente apreciada no acórdão recorrido, sendo
a norma do arto 69o do C.P.C.I. uma norma especial em relação
às normas dos artos 2091o do C.Civil e 228o-B do C.P.Civil e, fi-
nalmente, que a alegada inexistência de títulos executivos não cor-
responde à realidade, opinou no sentido do não provimento do
recurso.
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V - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A Matéria de Facto.
O acórdão recorrido deu por assente o seguinte quadro fáctico:
a) - Por dívidas de contribuição predial dos anos de 1971 a 1982,

no montante de 191.406$00, foi instaurada a execução fiscal no 6485/82
e os demais apensos, contra Gaspar Ribeiro Pereira do Sameiro, Carlos
Alberto Lima Vidal e Augusto Lima Vidal Júnior.

b) - Foi expedida carta precatória a Cascais para citação e demais
termos, a qual foi devolvida com a informação de que os executados
haviam falecido, sem nada se dizer sobre se tinham havido partilhas,
ou se informar quem eram os herdeiros ou a cabeça de casal.

c) - Foi seguidamente ordenada a penhora no prédio a que as
contribuições diziam respeito, e efectivamente penhorados 2/3 partes
indivisas do mesmo, sito na Rua Infantaria 16, Lisboa, e comple-
tamente identificado no auto de fls. 14.

d) - A penhora foi registada na 7a Conservatória do Registo Predial
de Lisboa, e inscrita sob o no 5487 no Livro F-13 a fl. 16.

e) - As 2/3 partes indivisas do prédio penhorado vieram a ser ar-
rematadas em hasta pública em 11.12.86 e adjudicadas à sociedade
Fernandes & Eduarda, Lda, pelo preço de 1.970.000$00 - auto de
fls. 12.

f) - Em 17.2.87 foi requerido o levantamento do produto das sobras
por Zulmira de Lima Vidal Ribeiro do Sameiro, Norberto Bentes
de Lima Vidal, Óscar Bentes de Lima Vidal, Maria Helena Bentes
de Lima Vidal e Maria Camila Bentes de Lima Vidal de Melo Matias,
alegando que o direito vendido pertencia em metade à requerente
Zulmira, e, na outra metade, em conjunto aos demais filhos de Augusto
de Lima Vidal Júnior - fls. 53.

g) - Em 4.5.87, Tiago Fernandes Moreno, casado com Maria Cons-
tança Vidal Ribeiro do Sameiro em regime de comunhão geral de
bens (fls. 179) veio com ela requerer a anulação da venda feita e
à qual se refere a alínea e) - fls. 174.

h) - A requerente D. Maria Constança é filha e herdeira legitimária
do executado Gaspar Ribeiro do Sameiro, casado com Zulmira de
Lima Vidal Ribeiro do Sameiro, em regime de comunhão geral de
bens, falecido em 6.4.77 - fls. 179 e segs.

i) - Os pais da requerente da anulação eram titulares de 1/3 parte
indivisa do prédio arrematado, a qual lhe foi adjudicada por sentença
homologatória da transacção, de 12.11.71, no inventário facultativo
no 207/69 do Tribunal Judicial de Cascais, em que foram inventariados,
Norberto de Lima Vidal, Carlos Alberto de Lima Vidal e Constança
Camilo Vidal, tios e avó da requerente - fls. 54 e segs.

j) - Por morte de Gaspar Ribeiro P. do Sameiro ocorrido em 6.4.77,
não se procedeu a inventário ou partilhas, incumbindo o cabeçalato
à viúva Zulmira.

l) - O requerente Tiago Moreno passou desde então a exercer
relativamente ao prédio penhorado os poderes que cabiam ao casal
constituído pelo Gaspar e Zulmira, cobrando designadamente as
rendas.

m) - Os requerentes são herdeiros na herança aberta por morte
do co-executado Gaspar, sendo meeira dos bens do casal a viúva
D. Zulmira.

n) - O requerente da anulação Tiago esteve na secretaria do 4o Juízo
do Tribunal Tributário de Lisboa, onde corria a execução, entre os
dias 11.12.86 (data da arrematação) e o dia 17.12.86, e aí foi informado
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por uma funcionária que o prédio tinha sido vendido págs. 288 e
segs.

B - As Questões Decidendas
As questões sujeitas à reapreciação deste Supremo Tribunal são

as de saber se o julgamento da matéria de facto efectuado pela 2a ins-
tância, na medida em que alterou o juizo probatório formulado na
1a instância, pode ser censurado por este tribunal ad quem; se se
verifica a nulidade por falta de citação do cabeça de casal ou de
qualquer dos herdeiros do co-executado Gaspar Ribeiro Pereira do
Sameiro e se ela não foi suprida pela intervenção da sua viúva no
processo, ao requerer o levantamento do produto das sobras da venda
e se essa falta de citação implica que se considere que a mulher
do requerente Thiago Fernandes Moreno (Constança) não tomou
conhecimento da venda, como aconteceu com ele; se os recorrentes,
enquanto herdeiros de um dos comproprietários do prédio vendido,
cuja herança, apesar de aceite, continua indivisa, detêm legitimidade
para pedir a anulação da venda da terça parte pertencente ao outro
comproprietário e por a dívida de imposto ser uma obrigação solidária
que constitui encargo de todos os comproprietários; se não caducou
o direito dos recorrentes à anulação da venda; se os recorrentes não
litigaram com má fé e, finalmente, se se verifica a nulidade do arto 76,
al. b) do C.P.C.I. por falta dos títulos executivos relativos aos impostos
dos anos de 1971, 1973 a 1982.

C - O Acórdão Recorrido
No acórdão recorrido decidiu-se que os recorrentes, enquanto her-

deiros de um dos executados, tinham legitimidade para a execução
nos bens da herança indivisa aberta por sua morte, mas não a tinham
para pedir a anulação da venda relativamente à terça parte pertencente
ao outro co-executado, pelo que os RR foram absolvidos da instância
nessa parte; que o direito de anulação da venda da terça parte do
prédio pertencente à herança indivisa de que os recorrentes são her-
deiros tinha caducado e os RR dele absolvidos do respectivo pedido,
por terem decorrido mais de trinta dias sobre o momento em que
o recorrente Thiago havia obtido na Secretaria do tribunal a infor-
mação de que o prédio tinha sido vendido, não sendo relevante, para
esse efeito, o acesso ao documento público que a titula, identifique
o comprador e as cláusulas contratuais e, finalmente, que se mantinha
a condenação dos recorrentes como litigantes de má fé, porque ale-
garam, com vista a obstar que fosse reconhecido em juízo a caducidade
do direito à anulação, que apenas tiveram conhecimento da venda
em 87.04.03, quando tal facto não correspondia à verdade, sendo
certo que, muito embora continuando a desconhecer, então, em que
termos é que a mesma se tinha processado, vieram da mesma forma
requerer a anulação da venda em 87.05.04, quando o deviam ter feito
um mês depois de 86.12.17.

D - A Fundamentação
Antes de se avançar na apreciação das questões decidendas convém

deixar algumas notas que ajudem a compreender os termos a que
actualmente se encontra reduzida a controvérsia judicial ente as partes.

A primeira é a de que a decisão que foi impugnada pelo recurso,
de que ora se conhece, é tão-só o acórdão proferido pelo Tribunal
Tributário de 2a Instância, de 92.06.02, e não também o acórdão
do mesmo tribunal, de 88.12.20, que foi anulado pelo acórdão deste
Supremo Tribunal de 91.10.23. A revogação do acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância, operada pelo acórdão deste Supremo, ir-
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radiou da Ordem Jurídica a definição do direito por ele efectuado
para o litígio, com ressalva apenas dos aspectos que o acórdão do
Supremo ressalvou e em relação aos quais se constituiu caso julgado
material. Ora, o que é certo é que os recorrentes vieram a fazer,
nas suas alegações, diversas imputações de ilegalidades, traduzidas
em errado julgamento dos factos e de interpretação e de aplicação
da lei, não só à última decisão proferida pelo tribunal de 2a instância,
mas também à primeira. De tais questões não conhecerá, pois, este
tribunal ad quem.

Ele só está obrigado a conhecer das questões decididas no segundo
acórdão com fundamento nos apontados erros de julgamento, já que
não lhe vem assacada qualquer nulidade.

A outra nota é a de que já não fazem parte do âmbito deste recurso,
pela razão acabada de enunciar, as decisões proferidas pelo tribunal
de 1a instância sob os nos 10, 11 e 15 da respectiva sentença, sobre
os pedidos incidentais perante ele formulados, por se ter reconhecido,
com trânsito em julgado, no acórdão anterior deste Supremo, que
elas não haviam sido objecto de impugnação no recurso interposto
para o Tribunal Tributário de 2a Instância e que, por isso, este tribunal
bem decidira quando no seu primeiro acórdão declarou não conhecer
delas, por as respectivas questões não virem suscitadas nas alegações
e conclusões de recurso, havendo ter-se, consequentemente, por de-
finitivamente decididas na sentença da primeira instância. Não obs-
tante tal e de se terem dado conta dessa situação processual (cfr. fls. 22
das suas alegações), persistiram os recorrentes em trazê-las novamente
à apreciação nas suas conclusões (cfr. fls. 72 das alegações).

A terceira nota que se quer deixar registada é a de que no acórdão,
ora recorrido, o Tribunal de 2a Instância, ao contrário do que acon-
tecera no primeiro, não apreciou e decidiu a questão da caducidade
do direito à anulação da venda com base na causa de pedir, invocada
pela adquirente Fernandes & Eduarda, Lda, e de que a sentença
da primeira instância havia conhecido, consubstanciada no facto de
se ter verificado a sanação da falta de citação dos recorrentes, por
virtude da intervenção no processo da cabeça de casal Zulmira, a
pedir o levantamento das sobras do produto da venda dos bens, e
de terem decorrido mais de trinta dias entre essa sanação e a data
da formulação do pedido de anulação. Sendo assim e porque não
foi arguida a respectiva nulidade por omissão de pronúncia, em recurso
subordinado interposto pelas partes com legitimidade para tanto, há
que considerar excluída tal questão do objecto do presente recurso.

Tecidas estas advertências, passemos ao conhecimento do objecto
do recurso.

Este Supremo Tribunal está a conhecer de questão que foi ini-
cialmente julgada por um tribunal tributário de 1.a instância. Por
isso e face ao disposto no arto 21o, no 4 do E.T.A.F., os seus poderes
de cognição estão limitados à matéria de direito, ou seja apenas decide
nos termos da competência própria de um tribunal de revista. Quer
isto dizer que o fundamento específico do recurso tem de traduzir-se
numa imputação de violação de lei substantiva ou processual
(artos 721o e 722o, no 1 do C.P.Civil).

O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais
da causa não pode ser objecto de recurso de revista, salvo havendo
ofensa de disposição legal 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; cfr., entre vários, os Acs. do S.T.J.,
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de 75.04.08 e 91.05.08, in B.M.J. nos 246-131 e 407-487). Naquela
regra se inclui o juízo probatório que o tribunal de 2a instância faça
dos factos, com divergência do elaborado na primeira instância, so-
correndo-se dos poderes conferidos pelo arto 712o do C.P.C. A censura
deste Supremo Tribunal, no que tange a este domínio, apenas pode
questionar se a Relação exerceu tais poderes com respeito pelo co-
mando de tal preceito. O que o tribunal de revista controla é apelas
o uso feito pela Relação dos poderes conferidos pelo citado arto 712o

É que se o uso dos poderes de alteração da fixação da matéria de
facto é feito a descoberto dos pressupostos que o atribuem, a situação
ajusta-se já a uma violação da lei processual - do arto 712o -, e como
tal já pode ser fundamento de revista.

Certo é, porém, que no caso sub judice, os recorrentes não alegam
que a alteração da fixação dos factos, feita pela 2a instância - que,
aliás, não tem no segundo acórdão a extensão que lhe imputam e
que só tem inteira correspondência com a fixação feita no primeiro
- viole qualquer disposição legal que exija certa espécie de prova
para a sua existência ou que fixe a força de determinado meio de
prova, nem alegam quaisquer factos que integrem violação dos poderes
conferidos pelo referido arto 712o do C.P.C. ao tribunal de 2a instância.
Daí que nenhuma censura haja de fazer-se quanto à fixação dos factos
materiais da causa feita no acórdão recorrido.

A legitimidade passiva para a execução, por regra, evidenciada pelo
próprio título executivo, identificando-se com a pessoa que nele tenha
a posição de devedor da obrigação exequenda. É assim no processo
comum (arto 55o do C.P.C.). Mas o princípio também vale como
regra no processo de execução fiscal, como decorre linearmente do
disposto nos artos 248o e 249o do C.P.T. (antes 155o e 156o do C.P.C.I.).
No entanto, a regra sofre, em qualquer dos campos, alguns desvios
ou alargamentos. No processo civil ela abrange desde logo os casos
contemplados no arto 56o do C.P.C., entre os quais se conta o de
ter havido sucessão na obrigação, quer a título universal, quer a título
particular (cfr. Lopes Cardoso, Manual da Acção Executiva, págs. 119
e Anselmo de Castro, Acção Executiva Singular, Comum e Especial,
págs. 76). No processo fiscal, a excepção vem comunicada em termos
genéricos no arto 239o do C.P.T., quanto aos sucessores e responsáveis
subsidiários, e esclarecida e especificada quanto aos demais casos,
nos artos seguintes da mesma subsecção.

O arto 6o do C.P.Civil reconhece à herança, cujo titular não esteja
ainda determinado, personalidade judiciária e, consequentemente,
também de legitimidade passiva, dado ser apenas representada ad
litem por um sucessível ou curador (arto 2047o e 2048o do C.Civil).
Será o caso da herança jacente que, apesar de aberta por morte do
de cujus, não foi ainda aceite, nem declarada vaga para o Estado
(arto 2046o do C.Civil). Não há ainda pessoa viva, singular ou colectiva,
que seja o titular da herança, ou seja da universalidade das relações
jurídicas de que era titular o de cujus e que não se extinguiram por
sua natureza, por força da lei ou do contrato com a sua ou à data
da sua morte (cfr. artos 2024o e 2025o do C.Civil Rabindranath Capelo
de Sousa, Lições de Direito das Sucessões, Vol. II, págs. 11 e segs.).

Todavia, uma vez aceite a herança, esta perde a personalidade
judiciária, transferindo-se para os herdeiros, com efeitos retroagidos
à data da abertura da sucessão, o domínio e posse dos bens (arto 2050o

do C.Civil). Note-se, no entanto, que esta transferência se dá para
o colectivo dos herdeiros. Cada um deles apenas fica tendo o direito
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a um quinhão hereditário sobre a universalidade dos bens que cons-
tituem a herança. O seu direito de propriedade apenas tem como
objecto imediato o direito ao quinhão hereditário e só dele pode
dispor imediatamente. O direito de propriedade dos bens que cons-
tituem a herança, antes desta ser partilhada, só pode ser onerado
pelo colectivo dos herdeiros, ou seja com a intervenção de todos
os herdeiros.

”Fora das atribuições cometidas ao cabeça de casal e sem prejuízo
da legitimidade de qualquer um dos herdeiros para intentar a acção
de petição de quaisquer bens hereditários, nos termos do arto 2078o

do C.Civil, os direitos relativos à herança só podem ser exercidos
conjuntamente por todos os herdeiros ou contra todos os herdeiros”
(Rabindranath Capelo de Sousa, op. cit., Vol. II, págs. 80). É doutrina
que se extrai do disposto nos artos 2079o a 2091o do C.Civil, preceito
este que estatui a última regra enunciada.

Temos, portanto, que a obrigação exequenda, relativa a herança
aceite e ainda não partilhada, tem de ser exigida de todos os herdeiros.
Estamos, manifestamente, perante um caso de litisconsórcio neces-
sário passivo, abrangido também no desvio de que fala o arto 56o,
no 1 do C.Civil. A legitimidade passiva para a execução radica no
colectivo dos herdeiros, em todos os herdeiros.

Advirta-se, no entanto, que o facto de já estar determinada a ti-
tularidade da herança e radicada a mesma nas pessoas dos herdeiros
e de estes terem, todos, o domínio e posse dos bens que a integram,
não se segue daí que já esteja transferida para eles a responsabilidade
substantiva pelos encargos da herança.

Tal só acontecerá com a partilha e mesmo assim só intra vires
do valor dos bens recebidos da herança. Até à partilha, os bens da
herança respondem colectivamente pelos encargos da mesma herança
(arto 2097o do C.Civil). ”A herança indivisa é uma universalidade
composta por património autónomo, em que os herdeiros não detêm
direitos próprios sobre cada um dos bens hereditários e que nem
sequer são comproprietários desses bens, mas apenas titulares em
comunhão desses bens” (Rabindranath Capelo de Sousa, op. cit.,
Vol. II, págs. 113).

Enquanto património autónomo, ele está afecto ao pagamento das
dívidas e outros encargos do autor da herança. A responsabilidade
pelos encargos é directamente da massa patrimonial que constitui
a herança (ibidem, págs. 109), nos termos dos artos 2068o e 2069o

do C.C., sendo, no caso de persistir indivisa, assumida pela univer-
salidade dos bens da herança. Aliás, não havendo ainda partilha, seria
a única solução legal que mantinha coerência com a natureza de
tal herança.

Sendo assim, pode-se concluir que a legitimidade passiva pertence
a todos os herdeiros, nos termos do arto 2091o do C.Civil, o que
bem se compreende, pois, tendo já aceite a herança que continua
indivisa, eles têm interesse directo em contradizer (arto 26o do C.P.C),
na medida em que a herança pertence em comunhão a todos os
herdeiros e a execução de bens dela faz diminuir o seu valor.

Mas, por outro lado, também se pode concluir que a responsa-
bilidade substantiva ainda não está radicada nos herdeiros, mas no
património autónomo.

A situação de facto recolhida pelas instâncias ajusta-se, civilmente,
à de uma herança indivisa que foi já aceite pelos herdeiros, vendo-se
a aceitação tácita corporizada nos actos do herdeiro Thiago de receber
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as rendas do prédio e nos dos outros herdeiros de pedir o levantamento
das obras do produto da venda dos bens, a que refere a alínea f)
do probatório.

Sendo assim, teríamos que concluir que, se estivéssemos perante
uma dívida exequenda comum e a ser exigida em processo comum,
a execução teria de ter prosseguido contra todos os herdeiros, que
teriam de ser chamados à execução mediante prévia habilitação na
própria petição inicial, por já então os originários devedores terem
falecido, e consequente citação, podendo a penhora recair sobre quais-
quer bens da herança.

Mas a dívida não é uma dívida comum, nem a sua cobrança está
sujeita às regras do processo comum. A dívida provém de um imposto
e é cobrada através do processo de execução fiscal (cfr. artos 233o

do C.P.T. e 144o do C.P.C.I.).
Ora, aqui existe regra especial quanto à legitimidade passiva dos

herdeiros. Ao tempo da prática do acto, essa regra constava do arto 69o

do C.P.C.I. (ora consta dos arto 240o e 241o do C.P.T.).
E dele resultava que o processo de execução poderia ser instaurado

e prosseguir contra os herdeiros incertos, no caso de não serem co-
nhecidos. Basta ler a sua alínea b) e a parte final do seu § único
para tirar imediatamente tal conclusão. Aliás, note-se que também
no processo comum podem ser habilitados os herdeiros incertos
(arto 375o do C.P.C.), não havendo nisto especialidade de regime.
A especialidade está só em se exigir no processo comum um incidente
processual, no qual tem lugar uma pronúncia judicial sobre o re-
conhecimento da qualidade de herdeiro, ao passo que, no processo
de execução fiscal, a informação do funcionário tem apenas o sentido
de permitir o cumprimento do disposto no arto 69o do C.P.C.I., como
se colhe dos termos ou contornos com que essa informação tem de
ser prestada, enunciados no arto 159o do C.P.C.I., que são medidos
precisamente pelos previstos naquele preceito. Daí que não possa
atribuir-se à informação do funcionário, a que se referia o arto 159o

do C.P.C.I. (agora 254o do C.P.T.), como pretende a recorrente, os
efeitos de ela ser constitutiva da substituição processual do originário
devedor pelo herdeiro. Na verdade, essa informação poderá, nos ter-
mos legais do preceito, constatar que o executado tenha falecido,
antes ou depois da instauração da execução, e ficar-se pela declaração
de serem desconhecidos os herdeiros, por não se ter conseguido iden-
tificá-los ou apurar sequer a sua existência. Depois, por outro lado,
não tendo havido partilhas e consoante haja ou não inventário, apenas
têm de ser citados para a execução, segundo se dispõe no arto 69o,
al. b) e § único do C.P.C.I., respectivamemte, o cabeça de casal ou
qualquer herdeiro. Quer dizer, a substituição processual determinada
pela habilitação apenas tem o âmbito que resultar da citação para
a execução, determinada por tal preceito.

Daqui resulta que a legitimidade passiva para a execução fiscal,
no caso de herança indivisa e em que não há inventário, como é
o caso sub judice, se radica em qualquer herdeiro. Estamos aber-
tamente perante um regime especial em ralação ao que decorre do
referido arto 2091o do C.Civil. Enquanto aqui a representação cabe
a todos os herdeiros e todos eles têm de ser citados (arto 228o-B
do C.P.C.), no processo de execução fiscal e no caso considerado,
ela está atribuída a qualquer um deles.

Eis como os recorrentes podem ser considerados partes legítimas
para a execução fiscal e para nela pedir a anulação da venda, sem
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estarem acompanhados dos restantes herdeiros, se bem que também
fosse sustentável a aferição da legitimidade para pedir essa anulação
desacompanhado dos demais também a partir do arto 2078o do C.C.,
por, ao fim e ao cabo, se equivaler a uma petição de bens da herança
de terceiro em relação a ela.

Mas, já a mesma conclusão não pode ser tirada em relação à le-
gitimidade para pedir a anulação da venda da quota na comproprie-
dade, pertencente não à herança de que os recorrentes são herdeiros,
mas de outra herança.

Essa quota na compropriedade, pertença de outra herança, não
é um bem que possa ser reivindicado ou pedido pelo herdeiro, pelo
facto de não fazer parte da sua herança.

O que existe nela é tão-só o direito de preferir na venda da quota
do comproprietário (arto 1409o do C.C.). Só este direito se transmitiu
do de cujus para os seus sucessores e faz parte da herança indivisa.
Mas o direito de preferir na venda não tem conteúdo que confira
o direito de pedir a anulação da mesma venda, mas tão-só o de pedir
a substituição no lugar do adquirente da quota (a sociedade Fernandes
& Eduarda) pela preferente herança. Trata-se, porém, de um direito
a ser exercido fora do processo de execução fiscal, através da acção
própria comum, por todos os herdeiros ou com o acordo de todos
os herdeiros (cfr. A. Rel. Porto, de 91.01.15, in B.M.J. 403-482), por
decorrência necessária do disposto no citado arto 2091o do C.C.

Dentro do processo executivo, a existência do direito de preferência,
se for conhecido, apenas obriga à notificação do respectivo titular
do dia e hora da arrematação ou da entrega dos bens, nos termos
do arto 892o do C.P.Civil, subsidiariamente aplicável no processo fiscal,
para exercer, querendo, tal direito.

Esta notificação tem o alcance de dar cumprimento ao dever de
comunicação estatuído no arto 416o do C.Civil, como se colhe aber-
tamente do estatuído no no 2 daquele arto 892o do C.P.C.

Ora, se a herança indivisa apenas pode exercer o direito de pre-
ferência na venda da quota de comproprietário (através de ou com
o acordo de todos os herdeiros), nestes termos acabados de enunciar,
e nunca pedir a anulação da venda judicial dessa notificação, não
se vê como é que os requerentes posam fazê-lo e ademais desacom-
panhados dos restantes herdeiros.

Falece, pois, a consistência da argumentação aduzida pelos recor-
rentes nas suas alegações.

Mas, igualmente, não é possível colher apoio no sentido da le-
gitimidade dos requerentes para pedir a anulação da venda da quota
no prédio, pertença do co-executado comproprietário, a partir da na-
tureza da obrigação exequenda, enquanto obrigação solidária. A so-
lidariedade passiva apenas faculta ao devedor solidário que seja de-
mandado para cumprimento da obrigação que se defenda desse exigido
cumprimento por todos os meios que pessoalmente lhe competem
ou que são comuns a todos os condevedores (arto 514o do C.C.),
mas não lhe confere o direito de valer-se das excepções pessoais do
seu condevedor (Almeida Costa, Obrigações, 3a edição, págs. 439).

O eventual vício que afecte a venda judicial do património do con-
devedor solidário ocorre já no cumprimento da obrigação, que a todos
libera, e respeita apenas ao condevedor atingido, ficando ele apenas
prejudicado.

Também, por esta via, não se poderia reconhecer legitimidade aos
recorrentes para pedir a anulação da venda do 1/3 da quota-parte
da co-executada herança de Augusto de Lima Vidal Júnior.
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Bem decidiu, pois, o acórdão recorrido em julgar os recorrentes
parte ilegítima em relação ao pedido de anulação de 1/3 do prédio
arrematado, do qual era titular o executado Augusto e em absolver
os RR do respectiva instância (artos 493o, nos 1 e 2 e 494o, no 1,
al. b) do C.P.C.).

Quanto à caducidade do direito à anulação da venda.
Já acima se disse que, tratando-se de herança indivisa e não estando

a correr inventário, a lei fiscal atribui a legitimidade processual passiva
a qualquer herdeiro (arto 69o, al. b) e § único do C.P.C.I,), sem em-
bargo da responsabilidade substantiva caber ainda ao património au-
tónomo. Terá sido talvez a consideração da existência deste património
autónomo e de se poder configurar que todos os herdeiros terão
o mesmo interesse nele, na sua defesa e conservação e que também
a sua perda se reflecte em todos eles, porquanto todos eles não deixam
de ter apenas um direito de comunhão expresso nos quinhões he-
reditários, que terá levado o legislador fiscal a afastar-se da regra
do litisconsórcio necessário passivo do direito civil, exigindo apenas
a citação de um dos herdeiros, em face da necessidade de celeridade
do respectivo processo que sairia inexoravelmente prejudicada se todos
os herdeiros tivessem de intervir.

E se a lei fiscal se basta para assegurar a legitimidade passiva da
herança indivisa, e para cuja partilha não corre inventário, com a
citação de qualquer herdeiro, bem sabendo que o património au-
tónomo poderá ficar diminuído um alguns bens que sejam vendidos
para pagamento da obrigação exequenda, não tem nada de estranho
que a sanação da falta de citação de qualquer herdeiro pela sua in-
tervenção no processo sem agir logo a nulidade da falta de citação,
nos termos do arto 196o do C.P.C., aplicável, subsidiariamente, ex
vi do arto 2o, § único, al. c) do C.P.C.I., se projecte em relação a
todos os herdeiros. Digamos que tal solução se apresenta como mero
corolário daquela regra fiscal e, substancialmente, não é mais. Não
permitir a um herdeiro pedir, por exemplo, a anulação da venda,
por se ter esgotado o prazo, a partir da sanação da nulidade da falta
de citação, verificada com outro herdeiro, e em que este teve também
o conhecimento de tal venda, acaba por traduzir-se em deixar executar
o património autónomo, como poderia fazer, se houvera sido citado.

No caso sub judcie verificou-se efectivamente a falta de citação
dos herdeiros do executado Gaspar. É também certo que em 87.02.17,
a viúva e meeira deste Gaspar requereu o levantamento das obras
do produto da venda do 1/3 do prédio que pertencia ao seu casal
e não arguiu logo a falta da sua citação e que poderá dizer-se que
se verificou a sanação da falta da sua citação, nos termos do arto 196o

do C.P.C.
Mas não era ela quem deveria ter sido citada para o processo

de execução, de acordo com o disposto, no referido arto 69o do C.P.C.I.,
dado que, embora fosse cabeça de casal, não estava a correr inventário.

Citado haveria de ser qualquer herdeiro da herança cujo autor
era o comproprietário executado Gaspar e ela era só meeira. A in-
tervenção no processo, a pedir o levantamento das sobras do produto
da venda, sem arguir logo a nulidade da falta da sua citação, dos
herdeiros do outro comproprietário co-executado Augusto Lima Vidal
Júnior, só permite considerar sanada essa falta em relação aos her-
deiros deste autor da herança, também, executada, nos termos do
arto 196o do C.P.C., e não também em relação aos herdeiros da outra
herança.
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Sendo assim, não há dúvida que se verifica a falta de citação dos
recorrentes à data em que o recorrente Thiago obteve no tribunal
da execução a informação de que o prédio havia sido vendido, por
nenhum dos herdeiros da herança do executado Gaspar haver sido
citado para execução ou estar sanada essa falta pela intervenção no
processo de qualquer desses herdeiros e sem arguir logo a respectiva
nulidade principal. A intervenção da viúva e meeira Zulmira em tal
processo sanou a falta da sua citação, que haveria de ter-lhe sido
efectuada enquanto co-executada com o falecido marido Gaspar por
uma dívida comum proveniente de imposto incidente sobre o ren-
dimento de bens comuns como era o caso da contribuição predial.

Mas, não obstante tal falta de citação se verificasse à data referida,
por não ter sido sanada com a intervenção nos autos da meeira,
não herdeira, o certo é que, na altura em que deduziram o pedido
de anulação da venda, já havia caducado o exercício do respectivo
direito.

Na verdade, o arto 225o, al. b) e § único do C.P.C.I. (sob cuja
vigência ocorreu a situação a regular) conferia o prazo de trinta dias
para requerer a anulação da venda, contando-se o prazo a partir
da data da venda ou daquele em que o requerente tomasse conhe-
cimento do facto que servia de fundamento à anulação. Não obstante
a anulação da venda seja legalmente fundada na falta de citação,
segundo se prevê no arto 909o, no 1, al. b) do C.P.Civil, subsidia-
riamente aplicável, e aí não se preveja qualquer prazo o exercício
do respectivo código quanto ao prazo para a arguição das referidas
nulidades, no caso do processo comum-, o certo é que a sua estatuição,
prevista no C.P.C.I., tem de ser entendida como regime especial do
processo de execução fiscal, consagrado em atenção à sua desejada
celeridade.

De resto, a adopção do prazo, mesmo quando o fundamento da
anulação se funde em falta ou nulidade da citação do executado,
sempre poderá ver-se justificado, do ponto de vista do legislador fiscal,
como correspondente à concessão de um prazo para se exercer ou
renunciar à arguição, possibilidade esta consagrada, embora sem de-
pendência de prazo, no arto 203o, no 2 do C.P.Civil.

Ora, as instâncias deram como provado que o requerente Thiago
esteve na Secretaria do tribunal da execução entre os dias 11.12.86
e 17.12.86 e aí foi informado, por uma funcionária, que o prédio
tinha sido vendido.

A partir deste momento, e porque os requerentes ficaram logo
a saber que não haviam sido citados para a execução fiscal onde
a quota-parte na compropriedade do prédio, pertença da herança,
fora vendida, dispunham de 30 dias para requerer a anulação da
venda.

Todavia, só o fizeram em 87.05.04, quando se havia já esgotado
o prazo.

Sendo assim, o direito de pedir em juízo a anulação da venda
já havia caducado (cfr. artos 298o, no 2 e 333o do C.C.). Tal caducidade,
que, além de ser, no caso, de conhecimento oficioso, foi também
arguida pela adquirente Sociedade Fernandes & Eduarda, Lda, é uma
excepção peremptória, pois impossibilitando o exercício do direito
invocado, extingue o efeito jurídico dos factos articulados pelo autor
(arto 493o, no 3 do C.P.C.), conduzindo à absolvição do pedido (cfr.,
entre os AA., Antunes Varela, Manual de Processo Civil, págs. 306).
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Dir-se-á, como o fazem os recorrentes, que nem a mulher do re-
corrente Thiago, também recorrente, teve conhecimento da venda,
por não haver sido citada para o processo de execução e não se
ter deslocado ao tribunal, nem se poderá tomar a informação recebida
no tribunal como satisfazendo o requisito da tomada de conhecimento
do facto que serve de fundamento à anulação, dado que o conhe-
cimento da venda só se pode ter por acesso ao documento público
que a titula, indentifique o comprador e as cláusulas contratuais.

Mas estas alegações não têm fundamento material. A lei manda
contar o prazo a partir da data ”em que o requerente tome conhe-
cimento do facto que servir de fundamento à anulação”. Ora, o fun-
damento da anulação invocada pelos recorrentes foi a falta de citação
para o processo de execução, tal como se prevê no arto 909o, no 1,
al. b) do C.P.C. Para alegar tal fundamento, como aliás alegaram,
não careciam os recorrentes de saber quem havia sido o comprador
e as respectivas cláusulas contratuais. Bastava-lhes o conhecimento
de que tinha havido uma venda e que não tinham sido citados no
respectivo processo. Atenta a funcionalidade do fundamento legal
invocado, é absolutamente indiferente o conhecimento da pessoa do
comprador e das cláusulas contratuais. E quanto à existência ou não
de documento, basta atender ao facto que a venda nem sempre tem
de ser titulada por documento público, como acontece no caso dos
bens móveis, ainda que ela tenha sido efectuada judicialmente, pois,
ainda aqui ela poderá ser feita por negociação particular e estar pro-
vada apenas pelo depósito do preço, nem o facto da sua eventual
nulidade formal constituir fundamento da anulação do acto da venda,
mas só do negócio, a ser invocada em acção própria perante os tri-
bunais comuns.

Também não colhe a pretensa falta de conhecimento da venda
por banda da recorrente. O direito que os cônjuges se apresentaram
a exercer em juízo é uno e incindível e tinha de ser exercido por
ambos, nos termos do arto 18o, no 1 do C.P.Civil, dado dizer respeito
a bens de herança cujo quinhão pertence a ambos, ou melhor dito,
ao património comum do casal, dado o seu regime de casamento
(comunhão geral). Sendo assim, o conhecimento da falta de citação
e da realização da venda executiva desde que verificado em relação
a um dos cônjuges imputa-se também ao outro, dentro do património
comum.

Temos, portanto, de concluir que bem decidiu o acórdão recorrido
a questão da caducidade do direito à anulação da venda do 1/3 do
prédio, prentencente à herança do executado Gaspar, ao declarar
caducado tal direito e ao absolver os RR. do pedido.

Vejamos, agora, a questão de saber se os recorrentes litigaram
de má fé.

O no 2 do arto 456o do C.P.Civil define o litigante de má fé como
”não só o que tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de
fundamento não ignorava, como também o que tiver conscientemente
alterado a verdade dos factos ou omitido factos essenciais e o que
fizer do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente
reprovável, com o fim de conseguir um objectivo ilegal ou de en-
torpecer a acção da justiça ou de impedir a descoberta da verdade”.

Deste termos legais resulta que a má fé tem como necessário pres-
suposto o dolo, ou seja a consciência de que se não tem razão na
afirmação ou omissão dos comportamentos censurados pelo preceito.

E tal é, sem dúvida, a posição dos recorrentes, não interessando
separar a posição de cada um dos cônjuges, pelas razões já acima
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apontadas. Na verdade, ao formularem o seu pedido de anulação
da venda, os recorrentes alegaram na respectiva petição ou articulado
que ”só tiveram conhecimento de que a venda se processou no dia
3 de Abril de 1987, continuando a desconhecer em que termos é
que a mesma se processou, e, por que preço, pois não tiveram acesso
ao processo”.

Todavia, o recorrente Thiago já tinha obtido conhecimento da rea-
lização da venda, com a mesma extensão de factos cujo conhecimento
referencia a esta data, numa data anterior e que as instâncias apuraram
situar-se entre os dias 11.12.86 e 17.12.86.

Já nesta ocasião os recorrentes tiveram conhecimento da falta da
sua citação para o processo de execução, que erigiram em causa de
pedir, e da realização da venda.

Sendo assim, a referência do facto, exactamente com a mesma
configuração material, a data diferente só teve o sentido objectivo
de obstar ao reconhecimento da caducidade, de modo a enquadrá-lo
dentro do prazo a que se refere o arto 225o, al. b) e § único do
C.P.C.I.

Também quanto a esta questão se impõe a confirmação do decidido
no acto recorrido.

Falta abordar a questão da nulidade a que se refere o arto 76o,
al. b) do C.P.C.I., imputada à falta dos títulos executivos relativos
aos impostos dos anos de 1971 e de 1973 a 1982.

Embora se tratando de uma questão nova, porquanto não foi sub-
metida ao conhecimento do tribunal recorrido, não está este tribunal
ad quem dispensado de conhecer dela, face ao disposto no § 3o do
referido arto 76o do C.P.C.I. que faculta a sua arguição até ao trânsito
em julgado da decisão final.

Mas, mais uma vez, os recorrentes não têm razão. Tais títulos exe-
cutivos existem e estão apensos por linha ao processo de execução
fiscal onde foram tramitados da execução.

Não se venha argumentar que o facto de não ter sido lavrado
pela secretaria termo da apensação tem como efeito legal que esses
títulos não existem ou que não existem os processos de execução
apensados, chamando-se à colacção o disposto nos arto 275o, 161o,
163o, 164o e 165o do C.P.C., como fazem os recorrentes.

É certo que a secretaria deveria ter lavrado termo de apensação
dos processos de execução instaurados com base em tais títulos no
processo principal. É dever que resulta do disposto nos arto 161o

a 165o do C.P.Civil.
Todavia, a sua falta traduz uma mera irregularidade ou imprecisão

processual, dado que a apensação resulta directamente da lei que
a contempla, - no caso, o arto 166o do C.P.C.I. -, e está manifestada,
como os próprios recorrentes se deram conta, na realização da penhora
também para pagamento das quantias exequendas dos processos
apensados.

De qualquer forma, nunca a falta do acto da secretaria implica
a falta material ou jurídica dos títulos executivos, esta traduzida na
falta dos seus requisitos, referidos no arto 155o do C.P.C.I., que não
possam ser supridos.

Daí que não se verifique a arguida nulidade do arto 76o, al. b)
do C.P.C.I.
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VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão
recorrido.

Custas pelos recorrentes, com procuradoria de 70 %.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues — Agos-
tinho Castro Martins — Luís Filipe Mendes Pimentel. — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Recurso n.o 17.428, em que são Recorrente Maria Manuela Paulino
José Florindo e Recorridas a Fazenda Pública e Katrina Dawn
Lesley Shore e de que foi Relator o Exm.o Cons. Dr. Horta do
Valle.

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

Nos presentes autos de execução fiscal instaurados inicialmente
contra Álvaro Vicente Lda e posteriormente mandados reverter contra
Gerard Shore e outros, veio Katrina Dawn Lesley Shore, com in-
vocação dos artigos 912 do C.P.C. e 2o alínea f) do C.P.T. requerer
a seu favor, a remissão de um prédio urbano, identificado a fs. 64,
vindo o M.o Juiz a julgar procedente tal pedido e consequentemente
a substituir pela requerente, Maria Manuela Paulino José Florindo
na aquisição do prédio penhorado pelo valor da proposta por esta
formulada, ficando esta mesmo com direito a haver para si, da re-
midora, o valor da dita proposta, lavrando-se o respectivo auto de
transmissão e entrega.

É desta decisão que vem interposto o presente recurso por banda
da referida Maria Manuela Paulino José Florindo e em cujas alegações
sustenta e conclui pela extemporaneidade do pedido de remição já
que o mesmo só poderia ter exercido até à data do auto de adjudicação
lavrado no dia 28 de Agosto de 1992 na sequência de venda judicial
por proposta em carta fechada e o respectivo pedido foi apresentado
em 29 de Setembro de 1992, violando pois a decisão recorrida, ao
julgar procedente tal pedido o disposto no artigo 913 c) e no n.o
3 do art.o 145 do C.P. Civil.

O Exm.o Representante da Fazenda Pública defende igualmente
a extemporaneidade do pedido de remição, posição que não é a as-
sumida, logicamente, pela recorrida, que proclamava a tempestividade
do exercício do direito de remição.

O Exm.o Magistrado do M.o P.o no seu parecer pronuncia-se no
sentido do provimento do recurso com base em que a transferência
da propriedade mesmo na venda judicial se opera por mero efeito
do acto em que se formaliza o acordo de vontades relativa à trans-
missão, sendo a entrega dos bens, bem como o pagamento do preço
em efeito e não um elemento de tal acordo.

Cumpre decidir.
Deu a decisão recorrida como assente:
1. pela Repartição de Finanças de Lagoa corre termos a presente

execução e as que lhe estão apenas movidas contra Álvaro Vicente
Lda na qualidade de executada originária.
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2. por despacho de 17 de Junho de 88 foi a referido execução
mandada reverter, além do mais, contra Gerard Shore — fs. 9v.

3. em 18.04.91 Gerard Shore foi citado para a execução na qualidade
de revertido para pagar a quantia exequenda em débito ao C.R.S.S.
de Faro — fs. 62 e v.

4. em 8.11.91 foi penhorado o prédio urbano identificado a fls.
64 ”e que aqui se dá como reproduzido para todos os efeitos legais”.

5. por despacho de 14.7.92 foram designados os dias 27 e 28 de
Agosto de 1992, respectivamente para entrega e abertura de propostas,
para aquisição daquele prédio penhorado, pela espécie de venda por
proposta em carta fechada.

6. em 28.8.92 foi lavrado o auto de fs. 115 a 118 dos autos, intitulado
”Auto de Abertura e Apreciação de propostas em Carta Fechada
e Adjudicação do Bem” que aqui se dá por reproduzida para todos
os efeitos legais”.

7. por escritura publica de 27.9.87 lavrada no Cartório Notarial
de Lagoa o Gerard Shore comprou a José Maria da Conceição Simão
e mulher Maria Leontina Martins Anacleto Simão o prédio penhora
fs. 132 a 134.

8. a requerente Katrina é casado com o executado Gerard Shore
segundo o regime da separação de bens - fs. 132 e doc. de fs. 183
a 185.

9. a requerente Katrina e o executado Shore encontram-se sepa-
rados de facto

10. tal separação já se verificava e 15.7.92 data em que se fez
publicar edital anunciando que o prédio penhorado ia ser objecto
de venda judicial, bem como a data limite para a apresentação de
propostas.

11. a determinação do Chefe da Repartição de Finanças no auto
de fs. 115 a 116, mandando entregar o imóvel à proponente Maria
Manuela Paulino, foi condicionada ao pagamento da totalidade do
valor da proposta que esta formulara - doc. de fls. 212.

12. está por lavrar auto de transmissão e entrega, ficando a con-
cretização desta relegada para momento posterior à resolução de um
recurso formulado pelo executor Gerard Shore em 25 de Set.92.

13. tal recurso foi objecto de decisão em 27.10.92 (fls. 97v).
Para decidir no sentido da tempestividade do exercício do direito

de remição por parte da aludida Katrina, mulher do executado Shore,
teve o M.o Juiz o entendimento de que no de venda por meio de
propostas em carta fechada, caso dos autos, terá sempre de haver
um auto de transmissão e entrega dos bens já que seria através dele,
e só dele, que se consubstanciaria a transmissão de bens. Daí que
não tendo ocorrido ainda aquele acto de transmissão, pois entrega
de bens não houvera, teria que se dar como tempestivo o aludido
pedido de remição.

Com o devido respeito não é de manter tal entendimento.
Nos termos do art.o 913 do Código de Processo Civil, o direito

de remição, nos casos de venda judicial que são os enunciados no
artigo 889 do C.P.C. — arrematação e venda por meio de propostas
em carta fechada — deve ser exercido, dizia-se até ser assinado o
auto de arrematação, adjudicação e transmissão e entrega de bens.

Estes diversos momentos que a citada disposição enuncia como
limite temporal ao exercício do direito de remissão, não são, lógi-
camente, meras fases processuais abertas por qualquer critério formal,
tudo apontando naquele artigo 913 que aquele limite temporal se
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pretendeu fazer coincidir com a transmissão da posse do bem em
venda, tal como acontece com o exercício de direito de preferência,
figura garante daquela outra de remição.

Haverá então que averiguar como se opera a transmissão no caso
de venda através de propostas em carta fechada.

Crê-se que a simples aceitação da proposta não tem aquela eficácia
translativa, apenas se repercutindo no plano da vinculação dos
proponentes.

Já porém é indiscutível que se deve ver como operador daquela
transferência o acto de adjudicação em que culmina o acto de abertura
verificação e selecção das propostas.

Daí que em relação a tal tipo de venda, no Código de Processo
Tributário, o seu artigo 326 apareça epigrafado com a referência a
abertura de propostas e adjudicação de bens.

Quer dizer, neste tipo de venda que aliás a lei elegeu como processo
típico na execução fiscal, no auto de abertura e apreciação das pro-
postas, insere-se uma posterior fase de adjudicação, essa sim, já um
verdadeiro acto translativo.

Crê-se porém no entanto que a similitude das situações impõe
lógicamente que tal como sucede com a arrematação — artigo 904
n.o 1 do C.P.C. — a adjudicação deverá ser acompanhada, com o
depósito, pelo preponente, do preço ou parte — 1/3 — do mes-
mo — alínea d) do artigo 327 do C.P.T..

Ora no caso concreto dos autos ocorreu um acto de adjudicação.
Com efeito, da acta então lavrada e que a decisão recorrida dá como
reproduzida para todos os efeitos, contra a ordem do Chefe da Re-
partição de Finanças, de mandar entregar o aludido imóvel à pro-
ponente, depois de se referir ter sido a sua oferta a maior, sendo
a mesma, ali designada por adjudicante, advertida para no prazo de
15 dias depositar na Caixa Geral de Depósitos o preço da adjudicação,
sob pena de incorrer no disposto nos ns.o 3 e 4 do artigo 904 do
C.P. Civil.

Embora pois de forma implícita, mas inequivocamente, verificou-se
aqui um acto de adjudicação só ele avalizador da ordem de entrega
do imóvel à proponente.

É certo que com desvio do preceituado na citada alínea d) do
art.o 327 do C.P.T. o escrivão não passou na altura quaisquer guias
para por adquirente depositar a totalidade ou parte do preço, fi-
xando-lhe apenas um certo prazo para depositar o preço da adju-
dicação. Simplesmente tal irregularidade não assacável ao adquirente
e de que não foi beneficiado até, não pode pôr em causa a efectuada
adjudicação, cuja subsistência ficou tão só condicionada pelo paga-
mento do preço nos termos impostos.

Ora sobre tal matéria, mais concretamente sobre tal pagamento
do preço e forma por que terá ocorrido é a decisão recorrida do
todo omissa, aliás compreensivelmente, já que por outro trilho buscara
a solução.

Ora, tendo-se feito coincidir o momento até que poderia ter sido
exercido o direito de remição com o acto translativo da posse e ten-
do-se concluído por outro lado que tal acto se concretizava com a
adjudicação completada com o pagamento do preço, ou parte dele
é mister indagar e averiguar da data em que teve tal concretização,
pois só até tal momento era possível o exercício daquele direito de
remição, em nada relevando o requisito da entrega do bem.

Noutros termos, se se averiguar que o pagamento do preço veio
a ter lugar nos quinze dias seguintes após a adjudicação, 28 de Agosto
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de 92, e manifesto que o direito de remição, apresentado em 29 de
Setembro seguinte foi extemporaneamente exercido.

Termos em que e pelo exposto, e ao abrigo do disposto nos artigos
729 n.o 2 e 730 n.o 1 do C.P.C. se acorda em revogar a decisão
recorrida, para que apurada aquela matéria de facto se profira nova
decisão tendo-se em conta o regime jurídico agora definido, assim
se dando provimento ao recurso.

Custas pela recorrida por ter contra-alegado fixando-se a procu-
radoria em 50 %.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Carlos Alberto Horta do Valle
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Parte legítima para contestar. Des-
pacho interlocutório. Subida do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada controvérsia sobre qual a entidade que deva ser no-
tificada para contestar a oposição à execução fiscal ins-
taurada para cobrança de dívidas aos C.R.S.S., e interposto
recurso jurisdicional do despacho que a decida, tal recurso
só poderá subir com o que se interponha da decisão final,
nos termos dos artos 172o e 357o do C.P. Tributário, ou,
no caso de não se recorrer desta decisão, se for requerida
a sua subida independente, nos termos do arto 735o, no 2
do C.P.Civil, sendo o seu efeito o devolutivo.

Recurso no 18 079. Recorrente: Alfredo de Sousa Monteiro de Car-
valho e Ministério Público; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I — O Ex.mo Mago do Mo Po, junto do Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto (3o Juízo), dizendo-se inconformado com o
despacho, de 93.10.21, do M.tmo Juiz daquele tribunal, que lhe in-
deferiu o seu requerimento de que a citação (ou notificação, se assim
fosse entendido) para contestar a oposição à execução fiscal instaurada
para cobrança de dívidas ao C.R.S.S., e por banda do mesmo, fosse
feita e dirigida ao seu Presidente pela forma constante do no 1 do
arto 69o do C.P.T., dele recorre directamente para esta Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a sua revogação e ordenando-se a citação do C.R.S.S. na pessoa do
seu Presidente.
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II — Como causa de pedir, alinhou nas suas alegações diversas
razões que depois condensou nas seguintes proposições conclusivas:

-Os C.R.S.S. não são autores ou partes nas execuções fiscais, mas
antes apenas interessados ou beneficiários delas.

-Na verdade, a legitimidade para a instauração e promoção das
execuções cabe à Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, atra-
vés dos seus representantes, de acordo com o arto 238o do C.P.T.

-Por isso o chamamento dos C.R.S.S. para contestação das oposições
às execuções fiscais e aos embargos de terceiro deve ser feito por
citação, por força do arto 63o, no 2 do C.P.T.

-Se se adopta a notificação, tem de entender-se ter esta o valor
e efeitos da citação.

-A citação-notificação- dos C.R.S.S. deve ser feita na pessoa do
seu presidente a quem cabe a representação-arto 69o, no 1 do C.P.T.
e 260/93.

-Mesmo que fosse legítimo recorrer ao arto 25o do Dec.-Lei
no 411/91 deveria recusar-se a aplicação deste por ser organicamente
inconstitucional.

-Além disso, este arto 25o está hoje revogado por força do disposto
nos artos 10o e 16o do D.L. no 260/93 e 2o e 10o do Dec.-Reg. no 34/93.

-De qualquer modo, a citação-notificação não poderia fazer-se ao
Mo Po pois que isso só se verifica nos casos de representação orgânica
(Serviços do Estado não personalizados), o que não se verifica quanto
ao C.R.S.S.

III-Não houve contra-alegações.
IV — Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A controvérsia trazida para solução a este Supremo Tribunal con-

siste em saber se é o Mo Po quem representa no processo de oposição
os Centros Regionais de Segurança Social ou, antes, se estes devem
ser notificados, nos termos do arto 69o, no 1 do C.P.T., para
contestarem.

A Questão Prévia do Regime de Subida e Efeito do Recurso
Admitido.

Mas uma outra questão, e esta prévia, se levanta agora, questão
que tem precedência lógica sobre aquela, pois que a antecede na
elaboração do raciocínio lógico-legal de conhecimento do objecto do
recurso, que há que encarar e resolver, de imediato, já que, por ma-
nifesto lapso, o não foi, aquando do exame preliminar do recurso,
feito pelo relator do processo (cfr. arto 701o do C.P.Civil).

Referimo-nos ao regime de subida do recurso de agravo e ao efeito
do mesmo.

O M.tmo juiz a quo admitiu o recurso do referido despacho de
indeferimento, como de agravo, a subir imediatamente nos próprios
autos e com efeito suspensivo.

Constata-se, porém, que o despacho recorrido é uma decisão in-
terlocutória que foi proferida antes da decisão final.

Sendo assim, muito embora a parte vencida em tal despacho es-
tivesse obrigada a interpor recurso dele no prazo legal (arto 356o,
no 1 do C.P.Tributário), de oito dias a contar da notificação, o certo
é que, face ao disposto na primeira parte do arto 357o do C.P.Tributário
e 172o, do mesmo compêndio normativo, dispositivo este para onde
aquele remete, tal recurso só poderia ser admitido para subir com
o que se interpusesse da decisão final ou, na falta deste recurso,
nos termos da última parte do no 2 do arto 735o do C.P.Civil, preceito
este também aplicável por força daquela primeira disposição legal.
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Por outro lado, não devendo subir imediatamente, mas nos termos
assinalados, também o seu efeito não poderia ser o suspensivo, mas
o efeito devolutivo, de acordo, aliás, com o disposto nos artos 282o,
no 4 do C.P.Tributário e 740o do C.P.Civil.

Poderemos interrogar-nos sobre se a situação processual não terá
cabimento na hipótese contemplada no no 2 do arto 734o do C.P.Civil,
dado que este preceito se tem por abstractamente aplicável ao processo
judicial tributário, por via da remissão efectuada no citado arto 357o

do C.P.Tributário, ou seja, se o recurso interposto e admitido não
deverá ser mantido a subir imediatamente, por a sua retenção o tornar
absolutamente inútil.

Mas a dúvida não tem fundamento legal. A situação jurídica, a
que se refere o despacho recorrido, não é daquelas que sejam sus-
ceptíveis de ser integradas nessa hipótese legal.

Em primeiro lugar, para que se pudesse falar de um recurso cuja
retenção o tornaria absolutamente inútil, seria necessário que a efi-
cácia do despacho, de que se recorre, produzisse um resultado que
fosse irreversivelmente oposto ao efeito jurídico que se propõe al-
cançar pela via do recurso, ou dito de outro modo, será aquele recurso
cujo resultado, seja ele qual for, já não poderá ter qualquer eficácia
dentro do processo e tal por via da retenção do recurso. Seguramente
não cabe dentro dessa categoria, aquele recurso, retido, cujo eventual
provimento apenas determine a anulação de alguns actos, mesmo
que seja da sentença, pois que este resultado corresponde ao risco
ou à alea própria dos recursos que venham a ser atendidos.

O caso sub judice enquadra-se dentro desta categoria e não dentro
daquela, pois que o eventual provimento que venha ter, aquando
da sua subida como o da decisão final ou nesse momento, mas in-
dependente do dela, no caso de ser requerida a sua subida não obstante
se não recorrer daquela (arto 735o, no 2 do C.P.Civil), não deixará
de produzir eficácia dentro do processo, reconhecendo que a repre-
sentação do C.R.S.S. cabe não ao Mo Po, mas ao seu Presidente
do Conselho Directivo, e implicando a sua notificação para contestar
e a anulação de todos os actos posteriores, neles se incluindo a
sentença.

Depois, encaminha-se neste sentido a atitude do recorrente que,
ao interpor o recurso, não sentiu qualquer necessidade da subida
imediata do recurso por a sua retenção o tornar inútil, caso em que,
decerto, não teria deixado de alegar tal circunstância. O recorrente,
ao interpor o seu recurso, limitou-se a manifestar a intenção de re-
correr para o Supremo Tribunal Administrativo, não tendo alegado
que a retenção do recurso o tornaria absolutamente inútil.

IV — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em alterar o regime de subida do recurso, que foi admitido,
que passará a ser o de agravo a subir com o recurso que se interponha
da decisão final ou não havendo recurso dela, no momento e nos
termos, se requeridos, do arto 735o, no 2 do C.P.Civil, bem como
em fixar a tal recurso o efeito devolutivo e, consequentemente, em
ordenar a baixa dos autos ao tribunal a quo para aí prosseguirem
os seus ulteriores termos.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues — Agos-
tinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Contas poupança-habitação. Dedução no rendimento para
efeito de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares.
Arto 11o, no 3, do DL no 382/89, de 6 de Novembro.

Doutrina que dimana da decisão:

A dedução prevista no no 3 do arto 11o do DL no 382/89,
de 6 de Novembro, na redacção inicial, era reportada à
conta poupança-habitação de cada um dos cônjugues, pelo
que o limite máximo de dedução nos rendimentos familiares
admissível era de 480.000$00.

Recurso no 18.225. Recorrente: José Augusto Mendes de Almeida
e mulher; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Jesus Costa.

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

I — José Augusto Mendes de Almeida e mulher, Maria Paula Va-
lente Afonso Pereirinha Mendes de Almeida, nos autos devidamente
identificados, interpuseram o presente recurso da sentença de
18.1.1994 do Tribunal Tributário de 1a Instância de Castelo Branco,
a fls. 17 e segs., que julgou improcedente a impugnação que aqueles
deduziram contra a liquidação de IRS respeitante ao ano de 1990.

Os impugnantes haviam alegado, em resumo, o seguinte:
- O rendimento global de ambos os impugnantes relativo a 1990

é de 2 856 439$00, ao qual foram feitas as respectivas deduções e
abatimentos, resultando o rendimento colectável de 2 139 044$00;

- Ao rendimento bruto apenas foi deduzida a quantia de 240 000$00,
relativa a depósito em Conta de Poupança Habitação (CPH), sendo
que cada um dos titulares e sujeitos passivos haviam depositado em
CPH pelo menos 240 000$00;

- Em consequência, a liquidação está errada, havendo lugar à res-
trição de 64 022$00 de imposto, de que já foram reembolsados em
16 020$00, subsistindo um crédito a favor dos impugnantes de
48 002$00;

- O no 3 do arto 11º do DL no 382/89, de 6 de Novembro, permite
a dedução dos valores depositados em CPH, por cada membro do
casal;

A sentença recorrida, depois de dar como provada toda a matéria
de facto alegada pelos impugnantes, secundou a tese sufragada pela
administração fiscal, considerando, em resumo, que o no 3 do arto 11o

do DL no 382/89 deve ser interpretado no sentido de que o montante
de 240 000$00 aí previsto constitui o limite máximo de dedução da
matéria colectável do IRS por agregado familiar e não o limite de
dedução por cada titular dos rendimentos, no caso de os sujeitos
passivos serem um casal, interpretação esta que se firmou nas al-
terações que o referido preceito legal veio a conhecer.

Os recorrentes discordam deste entendimento e continuam a sus-
tentar que o no 3 do arto 11o do DL no 383/89 permitia a dedução
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de 240 000$00 por cada titular, rematando as suas alegações com
numerosos conclusões que se resumem àquela tese.

Contra-alegou na Fazenda Pública, mantendo o ponto de vista da
administração fiscal.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — Flui do exposto que a questão submetida à apreciação deste

STA é a de saber se o no 3 do arto 11o do DL no 382/89, de 6
de Novembro, na redacção inicial, permite a dedução à matéria co-
lectável de IRS do montante máximo de 240 000$00 de depósito em
contas “Poupanças Habitação” por cada titular ou se o referido mon-
tante de dedução máxima se reporta ao agregado familiar. Vejamos.

III — 1. O DL no 382/89, de 6 de Novembro, reformulou o regime
das chamadas Contas Poupança-Habitação — antes instituído e re-
gulado sucessivamente pelos DL 515/77, de 14.12, 435/80, de 2.10,
149/81, de 4.6, 240/81, de 11.12, 294/83, de 23.6, e 35/86, de 3.3 —,
criando incentivos fiscais traduzidos em isenção de IRS sobre os juros
activos dos depósitos e na dedução à matéria colectável em IRS das
entregas feitas em cada ano, com o limite de 240 000$00.

Na verdade, preceituava o arto 11o, no 3, deste DL no 382/89 o
seguinte:

“Para efeitos do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
(IRS), as entidades feitas em cada ano para depósito em conta pou-
pança-habitação são deduzidas ao rendimento do titular, até ao mon-
tante de 240 000$00, desde que o saldo da conta poupança-habitação
seja mobilizado para os fins previstos no no 1 do arto 5o”.

A redacção deste preceito foi alterada pelo arto 37o, no 4, da Lei
no 2/92, de 9 de Março (Lei do Orçamento para 1992), ficando a
ser a seguinte:

“Para efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
as entregas feitas em cada ano para depósito em contas poupan-
ça-habitação são dedutíveis ao rendimento colectável dos sujeitos pas-
sivos e até à sua concordância, no montante de 300 000$00, desde
que o saldo da conta poupança-habitação seja mobilizado para os
fins previstos no no 1 do arto 5o.”

Este valor veio a ser actualizado para 320 000$00 pelo arto 39o

da Lei no 30o-C/92, de 28.12 (Lei do Orçamento para 1993), mas
a redacção do preceito manteve-se sensivelmente a mesma.

O DL no 294/93, de 25 de Agosto, alterou a redacção do preceito,
alargando a dedução aos depósitos em contas de poupança-habitação
dos dependentes do agregado familiar, mas manteve a redacção do
preceito na parte em que faz referência à dedução ao rendimento
colectável dos sujeitos passivos.

Cotejando a redacção inicial do inciso em análise com a que lhe
foi dada pela Lei no 2/92 verifica-se que, porquanto a primeira fazia
alusão à dedução de 240 000$00 ao rendimento do titular, a segunda
passou a fazer referência à dedução ao rendimento colectável dos
sujeitos passivos.

Ora, a partir deste último diploma, nenhuma dúvida subsiste de
que o montante máximo de dedução — que a Lei no 2/92 elevou
para 300 000$00 — se reportava ao agregado familiar, ou seja, só
podia ser deduzido esse montante por cada declaração de IRS, visto
o rendimento global da família.

E sustenta a Fazenda Pública, secundada pela sentença recorrida,
que a redacção dada pela Lei no 2/92 e por diplomas posteriores
veio confirmar a interpretação que já devia ser dada no domínio
da vigência do DL no 382/89.
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2. Quid juris?
Não se afigura de subscrever tal entendimento.
Segundo a jurisprudência e a melhor doutrina, as leis fiscais devem

ser interpretadas como quaisquer leis — cfr. Nuno Sá Gomes, in Ciên-
cia Técnica Fiscal, nos 307/309, págs. 277 e segs., Alberto Xavier,
Manual de Direito Fiscal, I, págs. 171 e segs., Soares Martinez, Direito
Fiscal, pág. 143, Brás Medeiros, Princípios de Direito Fiscal, I, 3a edi-
ção, págs. 132 e segs., e Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal,
2a edição, págs. 199 e segs.

Ora dispõe o no 3 do arto 9o do Código Civil que “Na fixação
do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador
consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pen-
samento em termos adequados”.

Assim, não pode deixar de se atribuir forte relevo à diferença de
redacção do no 3 do arto 11o do DL no 382/89, na redacção inicial
e após a Lei no 2/92 e diplomas posteriores. Repete-se que o primeiro
dos diplomas alude à dedução ao rendimento do titular, ao passo
que o segundo faz referência à dedução ao rendimento colectável
dos sujeitos passivos.

Na verdade, é óbvio que a nova redacção dada ao preceito pela
Lei no 2/92 visou estabelecer que o limite máximo de dedução fixado
— que passou a ser, como se disse, de 300 000$00 — o fosse por
agregado familiar e não por cada um dos titulares das contas pou-
pança-habitação. Tal significa que o legislador teve plena consciência
de que a redacção inicial era susceptível de conduzir ao entendimento
contrário.

E o certo é que a letra do no 3 em análise, na redacção inicial,
inculcava decisivamente que a dedução pela lei consentida era re-
portada a cada um dos titulares das contas. Não pode ter outro alcance
a alusão ao rendimento do titular. Se ambos os cônjugues são titulares
de contas poupança-habitação, não se vê como é que pode deixar
de se considerar que a dedução se estende ao rendimento de cada
titular. E isto ainda que o rendimento do casal provenha apenas de
um dos cônjugues. É que a lei fiscal tratou a família como um todo.
Por isso, o rendimento, ainda que provenha de um dos cônjugues,
é tratado, para efeitos de IRS, como se fosse dos dois. Daí que se
possa sempre dizer que a dedução se verifica em relação ao rendimento
de cada um dos titulares das contas.

A Lei no 2/92 alterou o sistema, estabelecendo que o limite máximo
de dedução se reportasse ao agregado familiar — ao rendimento co-
lectável dos sujeitos passivos — e não ao rendimento de cada um
dos titulares das contas. Mas, na falta de declaração em contrário
por parte do legislador e na falta de elementos que nesse sentido
apontem decisivamente — cfr. Manuel de Andrade, Ensaio Sobre a
Teoria da Interpretação das Leis, pág. 132 —, não pode deixar de
se entender que se trata de um regime inovador.

Pretender que a simples alteração de redacção do texto do no 3
do arto 11o do DL no 382/89 operada pela Lei no 2/92 confere a
esta lei a natureza de lei interpretativa é de todo inaceitável.

As leis têm, em princípio, efeito passivo, isto é, regem, em princípio,
para o futuro. Só têm efeito retroactivo se esse efeito for expres-
samente declarado — cfr. arto 12o, no 1, do Código Civil.

Assim sendo, e uma vez provado que cada um dos recorrentes
havia depositado pelo menos 240 000$00 em contas poupança-habi-
tação, tinham direito à dedução de 480 000$00, pelo que o recurso
merece provimento.
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Em sentido oposto a este decidiu o ac. deste STA de 18.5.1994,
no rec. no 14 656, mas, salvo o devido respeito, em termos não
convincentes.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida e anulando-se a liquidação im-
pugnada.

Sem custas, por delas haver isenção.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — José de Jesus Costa — Luís Filipe
Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ilegalidade da liquidação. IVA.
Erro na determinação da matéria colectável. Arto 286o, no 1,
alínea h).

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não pode servir de fundamento à oposição à execução
fiscal o erro na determinação da matéria colectável de
Imposto sobre o Valor Acrescentado, porque na oposição
não se pode discutir a legalidade da liquidação e tal erro
constitui exactamente uma ilegalidade na liquidação;

II — Não se verifica a hipótese da alínea h) do no 1 do arto 286o

do CPT, uma vez que a lei assegura meio de impugnação
judicial da liquidação.

Recurso n.o 18.507; Recorrente: C.G.A. — Companhia de Gestão Au-
tomatizada, S.A.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo.
Conso. Dr. Jesus Costa.

Acordam na na Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo:

I - C.G.A. — Companhia de Gestão Automatizada, S.A., com os
demais elementos de identificação dos autos, interpôs o presente re-
curso do despacho de 29.4.1994 do 1o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que rejeitou liminarmente a oposição que
a ora recorrente deduzira à oposição contra si instaurada para co-
brança coerciva de dívida de Imposto sobre o Valor Acrescentado,
no montante de 731 006$00, relativamente a 1992.

A oponente fundamentou a oposição no facto de ter havido erro
no cálculo da matéria colectável em que se baseou a liquidação pela
própria recorrente efectuada, situação enquadrável, segundo a opo-
nente, na alínea h) do no 1 do arto 286o do Código de Processo
Tributário.

O despacho recorrido considerou que o erro na determinação da
matéria colectável e o consequente erro na liquidação envolve apre-
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ciação da legalidade da liquidação, o que não é subsumível à referida
alínea h) nem em qualquer outra do citado arto 286o.

Inconformada, a recorrente sustenta que a alegação de erro no
cálculo da matéria colectável não implica pôr em causa a legalidade
da liquidação, pois o que a oponente veio dizer é que se verifica
uma “incorrecta liquidação no cálculo da liquidação do imposto, mas
por culpa e erro da empresa” e que, mesmo que assim não fosse,
a ilegalidade da dívida exequenda sempre poderia constituir funda-
mento de oposição, uma vez que a lei não assegura meio judicial
de impugnação.

Sem contra-alegações, subiram os autos a este STA, onde deram
entrada em 21.9.94.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
não merece provimento, uma vez que o erro na determinação da
matéria colectável não se enquadra em qualquer dos fundamentos
previstos no arto 286o do CPT e, por outro lado, mesmo que se en-
quadrasse na alínea h), a recorrente não juntou documento - cfr.
arto 291o do mesmo código.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Do exposto flui que a questão submetida à apreciação deste

STA é a de saber se o erro na determinação da matéria colectável
de IVA é susceptível de se enquadrar na alínea h) do no 1 do arto 286o

do CPT ou em qualquer outra alínea do mesmo código.
III - Dispõe o arto 286o, no 1, alínea h), do CPT o seguinte:
“1 - A oposição só poderá ter algum dos seguintes fundamentos:
h) Ilegalidade da liquidação da dívida exequanda, sempre que a

lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o
acto de liquidação”.

É neste preceito que a recorrente baseia a oposição à execução.
Mas não sobra dúvida de que não lhe assiste razão.
Com efeito, é sabido que os fundamentos de oposição à execução

são os que taxativamente se encontram previstos no citado arto 286o

do CPT.
Trata-se, em princípio, de meios através dos quais a lei permite

que o executado reaja contra a execução pela invocação de causas
supervenientes ao título executivo.

O sistema processual fiscal assegura aos contribuintes e outros res-
ponsáveis a possibilidade de reagir contra actos de liquidação arguidos
de qualquer ilegalidade, dentro de um determinado prazo, através
do processo de impugnação judicial. Se dentro desse prazo não se
verificar a impugnação judicial, o acto de liquidação firma-se na Ordem
Jurídica com a força semelhante à de caso julgado de uma decisão
judicial. Como ensina Alberto Xavier, in “Conceito e Natureza do
Acto Tributário”, pág. 587, “O acto tributário reveste a natureza de
um título executivo de formação unilateral, que constitui o fundamento
e os limites do poder executivo da Administração”. E mais à frente,
acrescenta: “Contudo, a relevância conferida pelo Direito dos Im-
postos à verdade material levou a que o legislador tivesse modelado
o processo de execução - que atinja directa e imediatamente a pro-
priedade dos cidadãos - em termos de evitar, na máxima extensão
possível, uma execução coerciva injusta, ou seja, não correspondente
à relação jurídica material subjacente. E fê-lo essencialmente por duas
formas: pela via da oposição à execução fiscal e pelo regime de sus-
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pensão dessa mesma execução». A pág. 589, continua o ilustre pro-
fessor: o legislador “. . .procurou traçar uma nítida linha de separação
entre as duas vias paralelas de reacção ao acto tributário: uma, relativa
à apreciação da sua correspondência com a lei no momento em que
foi praticado - e que é o processo de impugnação; outra, respeitante
aos fundamentos supervenientes que possam tornar ilegítima ou in-
justa 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. . . Mas na impugnação, a abs-
tracção destrói-se pela invocação da ilegalidade do acto; no caso da
oposição, pela invocação da ilegitimidade superveniente desse mesmo
acto na sua função de título executivo”.

Quer isto dizer que os eventuais vícios do acto de liquidação podem
servir de fundamento ao processo de impugnação mas não de fun-
damento de oposição à execução fiscal.

Contudo, em casos particularmente graves e excepcionais, a lei
permite que na oposição fiscal se discuta a legalidade da execução.
São os casos previstos na alínea a) do no 1 do arto 286o do CPT:
a inexistência do imposto nas leis em vigor à data dos factos a que
respeita a obrigação ou não estar autorizada a sua cobrança à data
em que tiver ocorrido a respectiva liquidação; ou seja, nos casos que
a jurisprudência qualifica de ilegalidades em abstracto - e bem assim
aqueles em que a lei não assegure meio judicial de impugnação contra
o acto de liquidação. É a hipótese prevista na alínea h) do no 1
do mesmo artigo, preceito que a recorrente invoca.

Ora, em relação a actos de liquidação de Imposto sobre o Valor
Acrescentado, a lei prevê meios de reacção contenciosa, através do
processo de impugnação. Na verdade, o arto 92o do Código do Imposto
sobre o Valor Acrescentado prevê justamente a possibilidade de os
sujeitos passivos e as pessoas solidária e subsidiariamente responsáveis
pelo pagamento do imposto impugnarem a respectiva liquidação.

Por outro lado, o arto 151o do CPT permite a impugnação mesmo
nos casos de “autoliquidação”.

Quer isto dizer que não se verifica a hipótese configurada na alí-
nea h) do no 1 do arto 286o do CPT: a de a lei não assegurar meio
de impugnação judicial do acto de liquidação.

Nem se verifica, aliás, qualquer das hipóteses previstas na alínea a)
do no 1 do mesmo arto 286o.

Sendo assim, não tendo o interessado reagido contra o acto de
liquidação através do processo de impugnação judicial, ficou preclu-
dida a possibilidade de discutir a legalidade da liquidação. E nenhuma
dúvida subsiste de que a recorrente, com o fundamento de que se
verificou erro na determinação da matéria colectável, está a pôr em
causa a legalidade da liquidação. A oposição nunca poderia, por isso,
proceder, pelo que bem foi rejeitada.

O recurso não pode, pois, proceder.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — José de Jesus Costa — Luís Filipe
Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota salgado.
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Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Penhora. Embargos de terceiro. Falência do
executado. Apensação da execução fiscal ao processo de
falência. Direito público adjectivo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se a recorrida sentença de embargos de terceiro apenas
especifica factos, não alegados, relativos a um aparta-
mento (possuído, segundo ela, pelos embargantes) inte-
grante de um prédio que, segunda ela, foi objecto de
penhora em determinado processo de execução fiscal, mas
na realidade os embargos em apreço não foram nem
deduzidos por apenso a tal processo nem contra essa
penhora, segue-se que aqueles factos nenhum interesse
têm para a resolução da questão sub judice e que para
este efeito nenhum facto nos dá a sentença como provado.

2 — Daqui decorre que a sentença tem de ser anulada nos
termos dos artigos 729o, no 3, e 730o do CPC.

3 — No arto 663o do CPC consagra-se o princípio de que
se deve atender, quanto possível, à situação existente na
altura da decisão.

4 — A declaração de falência implica a apensação, ao res-
pectivo processo, de todas execuções fiscais pendentes
contra o falido, qualquer que seja a fase em que se en-
contrem (mesmo, pois, após a penhora), a fim de serem
aí conjuntamente tramitadas.

Recurso no 18.647. Recorrente: Ministério Público; Recorridos: Ma-
nuel Augusto Vaz e Teresa dos Santos Carvalho; Relator;
Ex.mo Conselheiro Dr. Castro Martins.

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

1. MANUEL AUGUSTO VAZ e esposa TERESA DOS SANTOS
CARVALHO, residentes em Ílhavo, deduziram embargos de terceiro
à penhora que em execução fiscal instaurada pela Fazenda Pública
contra a COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
PLENICOOP, CRL, com sede em Ílhavo, para cobrança de um crédito
de 3.105.128$00 (sendo 2.538.283$00 de contribuições dos meses de
Março a Julho de 1991 e 566.845$00 de juros de mora vencidos),
acrescido dos juros de mora vincendos, do Centro Regional de Se-
gurança Social (CRSS) de Aveiro sobre tal cooperativa, recaíra sobre
um “edifício de r/c e quatro andares, com direito e esquerdo, designado
por A, destinado a habitação, confrontando do norte, nascente e poe-
nte com terrenos da executada e do sul com lotes 1, 2 e 3”.

Alegaram, além do mais que ora não interessa:
a) Residem ininterruptamente, desde meados de 1987, no apar-

tamento no 110, tipo T3, que faz parte integrante daquele penhorado
prédio;

b) Em 14-10-87 celebraram com a executada um contrato-promessa
de compra e venda relativo à indicada fracção, tendo-lhe pago, a
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título de sinal e princípio de pagamento, a quantia de 420 contos
do preço acordado de 4.200 contos;

c) A escritura de compra e venda, a outorgar, segundo o acordado,
até 30-10-88, nunca foi celebrada por facto unicamente imputável
à executada, “que não obteve o respectivo licenciamento (e conse-
quentemente a licença de habitabilidade) por parte da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo”;

d) Têm a expectativa de vir a ser proprietários do dito apartamento,
pois desde 1987 têm pago as taxas de luz, telefone e água e respectivos
consumos, assumindo todas as obrigações decorrentes dos contratos
respectivos.

A Repartição de Finanças de Ílhavo juntou a este processo, a fls. 11
e 13 vo a 15, respectivamente, fotocópia do título executivo (certidão
do referido crédito exequendo) e do auto da penhora, efectuada em
18-11-92, sobre um edifício de r/c e quatro andares, com direito e
esquerdo, identificado por edifício A, e destinado a habitação, o qual
foi edificado sobre um lote de terreno que confronta do Norte com
terrenos da executada, do Sul com lotes um, dois e três da executada
e Poente com edifício designado por lote-A-1 ou edifício A-1 e que
está inscrito na Conservatória do Registo Predial de Ílhavo sob o
no 01268/101186.

Por sentença de 5-1-94, a fls. 37 e segs., o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro julgou os embargos procedentes e mandou
levantar essa penhora.

De tal sentença sobre per saltum o presente recurso, interposto
pelo Mo Po, que remata a sua alegação com as seguintes conclusões:

1a — O contrato-promessa de compra e venda não constitui fun-
damento de embargos de terceiro, pois o promissário apenas detém
uma posse precária e não a posse real e efectiva.

2a — Os embargantes gozam apenas de um direito de retenção
[cfr. 755o, no 1, al. f), do Código Civil].

3a — A penhora não provoca qualquer lesão à posse que os em-
bargantes terão em conta desse direito real.

4a — Deve dar-se provimento ao recurso e revogar-se a sentença
recorrida.

Não houve contra-alegação.
2. A sentença deu como provado, no que para o caso interessa:
“a) — Pela Repartição de Finanças do Concelho de Ílhavo corre

um processo de execução fiscal contra a Cooperativa de Habitação
e Construção Plenicoop, por dívidas de IVA do ano de 1981, na
quantia de 1.007.500$00 — cf. auto de penhora a fls. 22.

b) — No processo de execução fiscal referido em a) foi, no dia
2/9/92, penhorado no prolongamento da Ava de 25 de Abril e Ava

Nossa Senhora do Pranto, um edifício de r/c e quatro andares, com
direito e esquerdo, identificado por A-1, destinado a habitação, a
confrontar do norte com terrenos da executada, do sul com lote um,
dois e três da executada, e poente com edifício designado por A — cf.
auto de penhora a fls. 22 e 23.

c) — Para o edifício dito em b) foi indicado o valor de
60.250.000$00 — cf. auto de penhora a fls. 23.

d) — No dia 14/10/87 foi celebrado um contrato-promessa de com-
pra e venda entre a executada e o ora embargante marido, em que
aquela prometia vender a este, seu sócio, um apartamento no blo-
co A-1, dito em b), pelo preço de 4.200.000$00, e pelo qual tinha
já entregue a quantia de 420.000$00 — cfr. documento de fls. 7.
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e) — Os embargantes, desde pelo menos o ano de 1989, vivem
no apartamento dito em d), com toda a sua família, sendo essa a
sua única habitação — cf. depoimento de fls. 47.

f) — A vida de família que os embargantes fazem no apartamento,
conforme se diz em e), sustenta-se no acordo celebrado com a coo-
perativa executada, à qual procedia, para além da quantia dita em
d), a entregas mensais em dinheiro, a levar em conta, a final, no
preço da habitação — cfr. depoimentos de fls. 47.

(...)
j) — A escritura pública de compra do apartamento dito em d)

não chegou a realizar-se por a cooperativa vendedora não ter con-
seguido, relativamente ao prédio, obter as licenças camarárias ne-
cessárias — cfr. depoimentos de fls. 47.

l) — Os embargantes mantêm interesse no contrato e na outorga
da escritura pública dita em j), não tendo recebido qualquer indem-
nização pela não outorga dessa escritura — cfr. depoimentos de fls. 47.

3. Com base nestes factos a sentença sob recurso julgou terem
os embargantes a qualidade de terceiros, pronúncia que o recorrente
não contesta.

Julgou também terem ele a posse do apartamento objecto da pe-
nhora conta a qual foram deduzidos estes embargos. É contra este
entendimento do tribunal a quo (e contra a sua consequente decisão
de julgar os embargos procedentes e ordenar o levantamento da pe-
nhora) que o recorrente se insurge pedindo a revogação da sentença
nessa parte (o que significa que no mais — concessão de apoio ju-
diciário aos embargantes — ela transitou em julgado).

4. Ora verifica-se que na parte sob recurso a sentença enferma
a nulidade de conhecimento oficioso nos termos dos artos 729o, no 3,
e 730o do CPC.

Na verdade, os aludidos documentos de fls. 11 e 13 vo a 15, a
que este STA tem de atender nos termos do arto 722o, no 2, do
CPC, para onde remete o no 2 daquele arto 729o, fazem prova do-
cumental plena dos factos seguintes:

1o — A execução fiscal de que estes embargos são apenso foi ins-
taurada para cobrança de um crédito de 3.105.128$00 (sendo
2.538.283$00 de contribuições dos meses de Março a Julho de 1991
e 566.845$00 de juros de mora vencidos), acrescido dos juros de mora
vincendos, do CRSS de Aveiro sobre a Cooperativa de Habitação
e Construção Plenicoop; por isso não é a tal execução mas a outra,
embora a mesma executada, que a sentença se refere ao julgar contra
a mesma executada, que a sentença se refere ao julgar provado na
transcrita alínea a) da sua especificação factual que “pela Repartição
de Finanças do Concelho de Ílhavo corre um processo de execução
fiscal contra a executada Cooperativa de Habitação e Construção
Pleniccop, por dívidas de IVA do ano de 1981, na quantia de
1.007.500$00.

2o — A penhora contra a qual foram deduzidos estes embargos
foi efectuada em 18-11-92 e não na data (2-9-92) que a sentença
aponta na mesma especificação (aliás esta data de 2-9-92 é aí apontada,
naturalmente, como tendo sido a da penhora feita naquela outra exe-
cução fiscal).

3o — Essa penhora contra a qual foram deduzidos estes embargos
recaiu sobre um prédio urbano sito em Ílhavo, designado por edifício A
(construído sobre um lote de terreno inscrito na Conservatória do
Registo Predial de Ílhavo sob o no 01268/101186), distinto, embora

1783

vizinho, do prédio urbano designado por edifício A-1 ou bloco A1
que a sentença identificada como penhorado naquela outra execução
fiscal e no qual considera estar integrado um apartamento na posse
dos aqui embargantes, por nele fazerem vida de família, sustentada
num acordo celebrado com aquela cooperativa.

Em suma: a sentença fornece-nos factos, não alegados, relativos
a um apartamento (possuído, segundo ela, pelos aqui, embargantes)
integrante de um prédio urbano que, segundo ela, foi objecto de
penhora em determinado processo de execução fiscal. Simplesmente
os embargos ora em apreço nem foram deduzidos por apenso a tal
processo nem o foram contra essa penhora.

Do exposto resulta que os ditos factos provados nenhum interesse
têm para a resolução da questão sub judice e que para este efeito
nenhum facto nos é fornecido pela sentença, o que implica a sua
anulação nos termos, devidamente adaptados [cfr. arto 754o, al. a),
do CPC], dos arts 729o, no 3, e 730o do CPC.

5. Alcançado este veredicto de anulação da sentença, deveria em
princípio ordenar-se simplesmente a baixa do processo tributário a
quo para, após ampliação da matéria de facto, no referido domínio,
em ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito, ser
proferida outra sentença a julgar novamente a causa.

Todavia, este STA não pode ignorar o princípio consagrado no
arto 663o do CPC (de se atender, quanto possível, à situação existente
na altura da decisão) e o que consta dos documentos de fls. 63 e
segs., juntos em execução do Acórdão desta Secção de 2-3-95, exarado
a fls. 59.

Ora segundo esses documentos a aqui executada Cooperativa de
Habitação e Construção Plenicoop, C.R.L., foi declarada em estado
de falência por Sentença de 25-3-94 do 1o Juízo Cível do Tribunal
Judicial da Comarca de Aveiro, que transitou em julgado, e nesse
processo de falência foi apreendido o imóvel contra cuja penhora
nesta execução foram deduzidos estes embargos de terceiro.

E constitui, desde há alguns anos, jurisprudência unânime e rei-
terada deste STA e do STJ que a declaração de falência implica
a apensação, ao respectivo processo, de todas as execuções fiscais
pendentes contra o falido, qualquer que seja a fase em que se en-
contrem, inclusive aquelas em que já haja penhora realizada, por
força do disposto quer no arto 167o do CPCI, na redacção do DL
no 177/86-07-02, quer no arto 264o do CPT, em vigor desde 1-7-91
em substituição daquele CPCI, normas essas que visam assegurar que
em tais execuções não sejam decisões que possam ter interferência
no processo de falência.

Essa jurisprudência pode exemplificar-se com os Acórdãos desta
2a Secção de 6-5-92 no recurso no 13.839, de 8-7-92 no recurso 13.685,
de 14-10-92 no reco 14.451, de 10-4-91 (Pleno) in AD, no 360,
pág. 1.405, de 24-4-91 no reco 13.037, de 29-1-92 no recurso 13.574,
de 17-2-93 no reco 15.215, de 12-5-93 no reco 14.822, de 23-6-93 no
reco 16.274, de 9-12-93 no reco 17.403, de 2-3-94 no reco 17.660 e
de 5-4-95 no reco 17.404; com os do STJ de 10-5-89 no reco 76.977
in BMJ no 387, pág. 507, de 6-6-89 no reco 76.919 e de 5-3-91 no
recurso 79.606; e com o do Tribunal de Conflitos de 6-5-93 no processo
no 257.

Porque ela faz correcta interpretação das pertinentes disposições
legais, atrás referidas, adoptamos aqui tal solução jurisprudencial re-
metendo para a argumentação desenvolvida nos aludidos arestos, de-
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signadamente no citado Acórdão de 5-4-95, no qual se demonstra
que ela é de manter após a nova redacção dada os artos 264o e 300º
do CPT pelo DL no 132/93-04-23.

Esta pronúncia implica que a execução fiscal de que o presente
processo incidental é apenso (o qual subiu a este STA em separado
dela) seja remetida ao 1o Juízo Cível do Tribunal Judicial da Comarca
de Aveiro a fim de ser apensada aos autos de falência da Cooperativa
de Habitação e Construção Plenicoop, C. R. L.; e que apensada a
ela siga este processo incidental, passando a ser esse juízo cível o
competente para os termos posteriores da causa.

6. Pelo exposto anula-se a sentença recorrida e determina-se que
o processo baixe a 1a instância a fim de aí se proceder de acordo
com a pronúncia acima proferida.

Não são devidas custas (arto 3o da Tabela).

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Agostinho Castro Martins — José
Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal.

Acórdão de 21 de Junho 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
e feriados e férias judiciais.

Recurso: 18 663. Recorrente: J. Fernandes F. Simões & Filhos, Lda.
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 dívida
proveniente de IVA e respectivos juros compensatórios, no montante
de 84 016 425$00, do ano de 1992, veio a oponente J. Fernandes F.
Simões & Filhos, Lda, recorrer, concluindo a sustentar que o processo
de oposição à execução fiscal é de natureza judicial e que o prazo
de apresentação da mesma se conta nos termos do art. 144o/3 do
CPCivil, conforme o art. 43o/3 do CPT, pelo que a oposição é
tempestiva.

A Representante da FaPa contra-alegou e o EPG adjunto é de
parecer que o recurso merece provimento, uma vez que o prazo em
causa se começa a contar de outro acto processual, contando-se nos
termos do art. 144o do CPC.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1) A oponente foi citada para a execução fiscal por carta registada
c/aviso de recepção assinado em 27.8.93:
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2) A oposição foi instaurada em 13.10.93.
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.

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 2 do art. 49o (cf. CPC Anotado, p. 535, de A. Sousa e J. Paixão),
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, colmatando a lacuna com a aplicação, por analogia,
nos termos do art. 10o do CCivil, do regime dos embargos de terceiro,
onde se descontam os referidos dias (art. 144o/3 do CPCivil), por
no caso da oposição procederem as razões justificativas da regula-
mentação dos embargos, em atenção à similitude dos procedimentos.

Pelo exposto, a entrega, em 13.10.93, da oposição foi tempestiva,
por serem de descontar ao prazo de 20 dias, iniciado em 27.8.93,
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, 21 de Junho de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — José Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Fundamentos de oposição. Li-
quidação tributária. Ilegalidade. Ilegalidade absoluta. Ile-
galidade substantiva agravada. Acto administrativo. Recurso
contencioso. Impugnação judicial. Caso resolvido.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A oposição a uma execução fiscal só pode assentar em
um dos fundamentos enumerados no no 1 do arto 286o

do CPT.
2 — Nesse incidente de oposição não se pode apreciar a le-

galidade da liquidação da dívida exequenda, salvo as
excepções previstas no CPT (cfs. arto 236o deste diploma).

3 — Nas alíneas a) e g) daquele no 1 [mas não na sua alínea
h)] consagram-se excepções à regra enunciada neste arto
236o.

4 — Na aludida alínea a) prevê-se uma ilegalidade substantiva
agravada (aparentada com a invalidade absoluta ou nu-
lidade): não estar o imposto em causa previsto nas leis
em vigor ao tempo ou não estar então autorizada a sua
cobrança.

5 — A dita alínea g) admite como fundamento da oposição
a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda sempre
que a lei não assegure meio judicial de impugnação desse
acto.

6 — Ao sujeito passivo de uma liquidação de IVA relativo
ao mês de Janeiro de 1992, feita e a ele notificada nesse
ano por uma repartição de finanças, estava assegurado
o direito de dela recorrer contenciosamente, com fun-
damento em qualquer ilegalidade.

7 — Tal direito devia exercer-se através de impugnação ju-
dicial, nos termos e prazos legais, sob pena de esse acto
administrativo se tornar caso resolvido.

Recurso n.o 18.713; Recorrente: DELTA C - Companhia de Infor-
mática e Comércio, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz
Conselheiro Castro Martins.

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

1. DELTA C - COMPANHIA DE INFORMÁTICA E COMÉR-
CIO, LDA., com sede em Lisboa, deduziu em 1-10-92 oposição à
execução fiscal contra ela instaurada por dívida de IVA do mês de
Janeiro de 1992 invocando o arto 286o, no 1, al. h), do CPT.

Alegou erro na liquidação do imposto devido, por ”incorrecta ava-
liação da matéria colectável pelos Serviços das Contribuições e Im-
postos, que não corresponde às declarações periódicas” por ela en-
viadas, cujo conteúdo menciona e documenta. Ofereceu ainda prova
testemunhal.

O despacho judicial de fls. 16, proferido em 21-1-93 no então 8o

Juízo do Trib. Tributário de 1a Instância de Lisboa rejeitou limi-
narmente a oposição por entender evidente a sua improcedência visto
o seu fundamento ser não ”a ilegalidade absoluta ou abstracta mas
a ilegalidade concreta da dívida exequenda”, de que se poderia co-
nhecer em sede de impugnação mas que é vedado apreciar na oposição
(arto 236o do CPT).

É desse despacho que sobre per saltum o presente recurso, in-
terposto pela oponente, que a rematar a sua alegação oferece as
seguintes conclusões:

a) A lei não distingue entre legalidade concreta e legalidade
abstracta.
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b) O arto 236o do CPT vem apenas consagrar a execpção que permite
o conhecimento da legalidade da liquidação das dívidas.

c) E uma dessas excepções é precisamente a al. h) do no 1 do
aro 286o do CPT, em que se funda a oposição.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer no sentido de o recurso não

merecer provimento.
2. Dispõe o arto 236o do CPT que ”o processo de execução fiscal

não abrange o conhecimento da legalidade da liquidação das dívidas
por ele cobradas, salvo as excepções previstas neste código”.

A oponente não põe em dúvida que pretende aqui discutir a le-
galidade da liquidação do IVA em execução; mas sustenta que na
al. h) do no 1 do arto 286o do CPT, em que funda a sua oposição,
se consagra uma das excepções previstas na parte final daquele arto

236o.
Sem razão, todavia.
Essa al. h) admite, como esteio da oposição, qualquer fundamento

a provar documentalmente, mas desde que não envolva apreciação
da legalidade da liquidação da dívida exequenda.

3. Embora a oponente não o tenha alegado, sempre se dirá que
nas alíneas a) e g) desse no 1 do arto 286o do CPT, aí sim, estão
consagradas excepções à regra anunciada naquele arto 236o de que
na oposição à execução fiscal está vedado conhecer da legalidade
da liquidação da dívida exequenda.

Mas o caso sub judice náo é subsumível a uma ou outra dessas
normas.

Na al. a) prevê-se uma ilegalidade substantiva agravada (também
chamada de absoluta ou ”abstracta”, aparentada com a invalidade
absoluta ou nulidade): não estar o imposto em causa previsto nas
leis em vigor ao tempo ou não estar então autorizada a sua cobrança.
Não é manifestamente o caso do IVA relativo a Janeiro de 1992.

A alínea g) admite que a oposição tenha por fundamento a ile-
galidade da liquidação da dívida exequenda sempre que a lei não
assegure meio judicial de impugnação desse acto.

Ora a lei [cfr. artos 268o, no 4, da CRP, 5o e 89o e segs. do CPCI,
7o do DL no 154/91-04-23, artos 19o, al. c), 23o, al. d), e 120o e segs.
do CPT, e 86o e 90o, no 1, do CIVA (o primeiro destes na redacção
dada pelo DL no 198/90-06-19)] asseguravam à aqui oponente o direito
de recorrer contenciosamente, com fundamento em qualquer ilega-
lidade, da questionada liquidação, direito a exercer através de im-
pugnação judicial nos termos e prazos previstos nos indicados preceitos
sob pena de esse acto administrativo se torna caso resolvido.

4. Improcede, pois, a alegação do recurso, sendo de concluir, como
bem concluiu a sentença, que não era admissível oposição à referida
execução com o fundamento que a oponente aduziu para obter a
anulação da liquidação.

Por isso nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de cinquenta por cento.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Oposição. Execuções fiscais. Reversão da execução. Respon-
sabilidade. Período a ter em conta.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos do art. 16 do CPCI são responsáveis pelos
impostos liquidados às sociedades de responsabilidade
limitada a sócios-gerentes que exercem a gerência durante
o período em que se verificar o facto tributário ou naquele
em que ocorrer a cobrança voluntária do imposto.

2 — Quanto o facto tributário tem de ter-se em conta a na-
tureza do imposto exequendo.

Recurso no. 18.747, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Manuel Ayres Leite da Costa, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. RODRIGUES PARDAL.

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

Manuel Ayres Leite da Costa, cf 125378157, casado, administrador
de empresas, residente na Rua Melo e Sousa, 140, Estoril, veio deduzir
oposição à execução fiscal instaurada contra a sociedade Wandsch-
neider - Técnica, Sociedade de Isolamentos Industriais, Lda, por dí-
vidas de contribuição industrial, grupo A, de 1981 e 1982, multas
e outras penalidades de 1984 e impostos de circulação dos anos de
1982 a 1986, a qual reverteu contra ele, por ter sido sócio gerente,
nos termos seguintes:

É parte ilegítima pois, embora tenha sido citado como responsável
pelo exercício de 1982, só foi gerente até 23.6.82, não exercendo a
partir dessa data qualquer cargo na sociedade executada.

Por outro lado, a contribuição industrial de 1982 era liquidada
e paga até 30-6-82.

Os impostos de circulação respeitantes a 1982, podiam ser pagos
até 30-6-82 e 30-12-82.

Portanto, o oponente não é subsidiariamente responsável.
A Fazenda Pública não contestou a matéria da oposição.
O representante do Ministério Público limitou-se a apor Visto.
A Ma Juíza do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa 1o

Juízo - julgou a oposição totalmente procedente por o oponente já
não tinha a qualidade de gerente da sociedade executada no período
a que respeitam as diversas dívidas trazidas a cobrança coerciva, a
quando da cobrança voluntária.

O digno representante da Fazenda Pública, não se conformando
com o decidido, quanto às dívidas nascidas antes de 23-6-82, interpôs
recurso para este Supremo Tribunal formulando as conclusões
seguintes:

1) A parte da dívida exequenda de que se recorre respeita a:
- Contribuição industrial, grupo A, de 1981, com termo de cobrança

voluntária em 2-11-82, no valor de 1.646.434$;
- Contribuição industrial, grupo A de 1982, com termo de cobrança

voluntária em 31.10.83, no valor de 1.833.849$;
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- Contribuição industrial, grupo A, de 1981, com termo de cobrança
voluntária em 29-8-86, no valor de 2.031.305$;

- Imposto de circulação referente ao ano de 1982 com termo de
cobrança voluntária em 29-8-84, no valor de 2.363$;

- Imposto de circulação referente ao ano de 1982, com termo de
cobrança voluntária em 29.1.86, no valor de 1.620$.

2) O recorrido exerceu a gerência até 23-6-82.
3) A Ma Juíza a quo entendeu que a responsabilidade dos gerentes

das sociedades de responsabilidade limitada se circunscreve ao período
da cobrança do imposto, eximindo o recorrido do pagamento da dívida
exequenda.

4) O art. 16 do CPCI continua a ter aplicação relativamente a
todos os processos instaurados ou a instaurar por facto tributário
ocorrido imediatamente antes da entrada em vigor do CPT, porquanto
é o facto tributário gerador da responsabilidade que determina o
momento da aplicação quer do art. 16 do CPCI, quer do art. 13
do CPT.

5) A responsabilidade dos gerentes deve abranger não só o período
em que ocorreram os factos que deram origem ao nascimento da
obrigação tributária mas também aquele que fixa a cobrança do
imposto.

6) Os factos que deram origem ao nascimento na obrigação tri-
butária ocorreram no período em que o recorrido foi gerente.

7) A Ma Juíza violou o art. 16 do CPCI.
O oponente, ora recorrido, contra-alegou, concluindo:
1) O recorrido renunciou à gerência da sociedade executada em

23-6-92;
2) Os períodos de cobrança voluntária dos impostos objecto da

execução em causa ocorreram depois de 23-6-92;
3) Quando a sociedade executada requereu o pagamento em pres-

tações, tendo pago 16 das 48 dívidas, já há muito que o recorrido
havia deixado a sociedade.

4) Sendo assim, o recorrido não pode ser chamado em fase de
reversão e pagar os impostos não pagos por aquele que ficaram na
sociedade.

5) O recorrido é parte ilegítima na execução (art. 286, no 1, alínea
b), do CPT).

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste STA é
de parecer que o recurso merece provimento por ser jurisprudência
desta Secção a responsabilidade dos gerentes abranger o período do
nascimento da dívida e o período do seu pagamento voluntário; su-
cedendo que o probatório da decisão da 1a instância era fixa o período
de gerência pelo que haverá que mandar ampliar a matéria de facto
ao abrigo dos arts. 729, no 3, e 730, no 1, do CPC, aplicáveis
subsidiariamente.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo distinto magistrado
do Ministério Público, só a digna representante da Fazenda Pública
veio dizer que se a matéria de facto fixada por insuficiente deve
ordenar-se a sua ampliação nos termos dos arts. 729 e 730 do CPC.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Corre termos na 6a Secretaria Administrativa vindo do extinto

6o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa - 7o Juízo
- o processo de execução fiscal no 21.000/83, em que é executada



27

1790

a sociedade Wandschneider Técnico - Sociedade de Isolamento In-
dustriais, Lda, para a cobrança industrial, grupo A, referente ao ano
de 1981, com termo de cobrança voluntária em 2-11-82, no valor
de 1.646.434$, acrescido de juros de mora tendo sido em 18-5-87,
os processos executivos seguir discriminados:

1) Proc. no 723/84, para cobrança de contribuição industrial, grupo
A, referente ao ano de 1982 com termo de cobrança voluntária em
31.10.83, no valor de 1.833.849$, acrescido de juros de mora;

2) Proc. no 10058/86, para cobrança de contribuição industrial, grupo
A, referente ao ano de 1981, com termo de cobrança voluntária em
29-8-86, no valor de 2.031.305$;

3) Proc. no 7945/84 para cobrança de imposto de circulação de
1982, com termo de cobrança voluntária em 29-8-94, com o valor
de 2.363$, acrescido de juros de mora.

4) Proc. no 1572/86, para cobrança do imposto de circulação re-
ferente ao ano de 1982, com termo de prazo de cobrança voluntária
em 29-1-86 no valor de 1.620$, acrescido de juros de mora;

5) Processo no 7554/84, para cobrança de receita do Estado, multa
e outras penalidades (Instituto Nacional de Estatística) referente a
1984, no valor de 7.500$, acrescido de juros de mora;

6) Processo no 7555/84, para cobrança de receita de Estado, multas
e outras penalidades, referente ao ano de 1984, no valor de 6.250$,
acrescido de juros de mora.

7) 34 processos relativos a imposto de circulação referente aos
anos de 1983, 1984, 1985 e 1986;

b) Por averbamento no 2, apresentação 27 de 26-1-88, à apresen-
tação no 69, de 12-3-81, foi levada a registo a renúncia, do ora opo-
nente, ao cargo de gerente da sociedade executada, a partir de 23-6-82,
matriculada sob o no 55786 (v. fls. 36 a 45).

c) Por despacho de 28-5-91 - a fls. 59 v. da execução - foi ordenada
a reversão contra, entre outros, o ora oponente.

Perante esta matéria de facto, a Ma Juíza a quo julgou a oposição
procedente porque a responsabilidade dos gerentes das sociedades
nos termos dos arts. 16 do CPCI e hoje do art. 13 do CPT, cir-
cunscreve-se apenas à data da cobrança, pelo que eximiu o recorrido
do pagamento da dívida exequenda.

O digno representante da Fazenda Pública aceita tal sentença quan-
to às dívidas posteriores a Junho de 1982 - data em que o oponente
renunciou à gerência (23-6-82) - mas já no que concerne à respon-
sabilidade pelo período até aí decorrido, opina em sentido diverso
ou seja o oponente é responsável pelas dívidas de contribuição in-
dustrial, grupo A, de 1.646.434$ de 1981, de 1982 - 1.833.849$ e de
1981 - 2.031.305$; do imposto de circulação de 1982 - dois impostos:
um de 2.363$ e outro de 1.620$, por ser necessário ter em conta
não só o período da cobrança voluntária do imposto como também
o período em que ocorreu o facto tributário que deu origem ao nas-
cimento da obrigação tributária.

O oponente contra-alega, referindo que renunciou à gerência da
sociedade executada em 23-6-82 e que a cobrança voluntária dos im-
postos em causa ocorreram depois daquela data pelo que deve ser
mantida a sentença recorrida.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso merece provimento, porém, como o probatório da decisão
não fixa o período de gerência, haverá que mandar ampliar, ade-
quadamente a matéria de facto ao abrigo dos arts. 729, no 3, e 730,
no 1, do CPC, aplicáveis subsidiariamente.
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A digna representante da Fazenda Pública defende que se a matéria
de facto fixada por insuficiente deve o processo ser remetido a 1a

instância para ampliação da matéria de facto, nos termos dos arts.
729 e 730 do CPC.

2. De tudo isto resulta que, neste recurso, temos dois problemas
a resolver:

- se é necessário ampliar a matéria de facto;
- se a responsabilidade dos gerentes também é aferida pelo tempo

em que se verificou o facto tributário que deu origem a obrigação
tributária.

3. O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que
o probatório da sentença da 1a instância não fixa o período de gerência,
havendo que mandar ampliar, adequadamente, a matéria de facto
ao abrigo dos arts. 729, no 3, e 730, no 1 do CPC, aplicáveis
subsidiariamente.

A sentença recorrida deu como provado que o oponente deixou
de ser gerente em 23-6-82, por ter renunciado à gerência através
da escritura da mesma data, tendo tal renúncia sido registada na
Conservatória do registo comercial - v. supra no 1, alínea b).

Quanto ao exercício da gerência do oponente até 23-6-82, não existe
qualquer discrepância: é confessado pelo oponente (na petição de
oposição - arts. 4 e 5 - e nas contra alegações (no 1 e conclusos
no 1 e 2) e aceite pela Fazenda Pública (alegações - nos 4 e 21 e
conclusões no 2).

É certo que a sentença recorrida, veio defender que o momento
a que deve reportar-se a responsabilidade subsidiária é o momento
da cobrança do imposto e não o momento em que ocorreram os
factos geradores do imposto.

No caso dos autos, continua a sentença, mostra-se comprovado
que o oponente nem sequer detinha a qualidade jurídica de gerente
da sociedade executada no período a que respeitam as diversas dívidas
trazidas à cobrança coerciva, pelo que é inequívoco que foi inde-
vidamente revertido.

É certo que está provado nos autos - ver supra no1 - que rela-
tivamente a todas as dívidas exequendas a cobrança voluntária é pos-
terior a 23-6-82 - por ex., a contribuição industrial, grupo A, referente
1981, a cobrança voluntária terminou em 2-11-82; todas as outras
correram já em 1983 e posteriormente.

Assim, não tem interesse saber se o oponente exerceu ou não a
gerência depois de 23-6-82, tanto mais que a Fazenda Pública de-
limitou (art. 684, no 3, do CPC) nas suas conclusões o objecto do
recurso até à data da renúncia à gerência.

Quanto a esse período não surgem quaisquer questões: foi gerente
até 23-6-82.

Em face de tudo isto não há razões para que o processo baixe
para ampliação da matéria de facto nos termos dos arts. 729 e 730
do CPC.

Os factos materiais fixados pelo tribunal recorrido são suficientes
para este Supremo Tribunal aplicar o regime jurídico adequado ao
caso sub judice.

4. A Fazenda Pública - como já vimos - delimita o recurso quanto
às contribuições industriais, grupo A: de 1981, 1.646.434$, com o termo
da cobrança voluntária, em 2-11-82; de 1982, 1.833.849$, com o termo
da cobrança voluntária, em 31-03-83; de 1981, 2.031.305$, com o termo
de cobrança voluntária, em 29-08-86; e também quanto ao imposto
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de circulação, referente ao ano de 1982, 2.363$, com o termo de
cobrança voluntária em 29-8-84; de 1982, 1.620$, com o termo de
cobrança voluntária em 29-01-86.

À situação de facto em apreço é ainda aplicável o art. 16 do CPCI.
Não lhe é aplicável também as alterações complementares intro-

duzidas pelo artigo único do DL 68/87, de 9-2, muito embora a reversão
tenha tido lugar em 28-5-91 - v. supra no 1, alínea c) - por se tratar
de uma norma de direitos substantivo, inovadora, por isso só atinge
as obrigações tributárias cujo facto tributário tenha ocorrido poste-
riormente a sua entrada em vigor, o que não sucede na situação
em apreço.

O mesmo acontece com o art. 13 do CPT - entrou em vigor em
1-07-91 - que, por ser uma norma do direito material, não tem apli-
cação retroactiva, daí que não tenha qualquer influência a discussão
do caso em apreço.

Portanto, a situação descrita nos autos está abrangida pelo art.
16 do CPCI.

O preceito atribui a responsabilidade pelo pagamento do imposto
balizado pelo período da gerência dos responsáveis indicados.

Esse período abrange não só a gerência que tiver lugar durante
o período em que se verificou o facto tributário que originou a dívida
exequenda como também aquele em que decorre o período de co-
brança voluntária.

Se o imposto foi liquidado, no prazo legal, não se levantam dúvidas.
Há coincidência entre o período referente ao processo administrativo
da liquidação e o período de cobrança voluntária.

Será responsável o gerente que tenha exercido a gerência efectiva
durante esse período.

Porém, nem sempre há coincidência entre o nascimento da obri-
gação tributária verificação do facto tributário - e aquele período
em que se procede à liquidação e cobrança do imposto.

Neste caso, há dois períodos: aquele em que ocorre a verificação
do facto tributário e aquele em que for posto à cobrança voluntária.

Há falta ou culpa tanto do gerente que não assegurou o pagamento
nascido, tomando as adequadas precauções monetárias como daquele
que não efectuou o pagamento quando o imposto é posto à cobrança.

A actuação dos gerentes gera uma responsabilidade ex lege baseada
num critério de culpa funcional, inerente ao exercício do cargo ou
função, fundada «numa presunção de culpa em abstracto, na vertente
de erro de conduta ou de uma conduta deficiente»: v. acs. STA (2a)
de 18-05-94 - recurso no 17186; de 2-03-95 recurso no 18760; cfr.
Professor Doutor Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. I,
6a ed., Coimbra Editora, 1989, p. 547 e segs..

No caso em apreço, a contribuição industrial, grupo A, como im-
posto sobre os lucros imputáveis a um exercício, embora acidental,
é referente ao ano civil o que significa que a contribuição incide
sobre todo o lucro tributável realizado nesse ano (arts. 1 e 22 do
Cód. da Cont. Ind.), isto é, o facto tributário como se afere no último
dia do ano - v. o art. 7, no 7, do CIRC - ou seja o facto tributário
atinge todo o exercício.

No caso sub judice, as contribuições industriais dizem respeito aos
exercícios de 1981 e 1982.

Durante esses anos em que se verificou o facto tributário ainda
o oponente era sócio gerente, como decorre da matéria de facto cons-
tante da sentença recorrida.
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O facto do oponente ter deixado a gerência em 23-6-82, isso não
impede a sua responsabilidade por esta ser anual e não por trimestres
ou semestres, no que respeita à contribuição industrial grupo A, 1982.

Quanto ao imposto de circulação deve dizer-se que era cobrado
por anos, quando o valor não exceder 2.000$, em prestações semestrais
se não exceder 6.000$ e em prestações trimestrais se exceder os 6.000$.
O pagamento da totalidade do imposto ou das suas prestações deverá
ser feito no segundo mês do período a que respeita (art. 51 e §
único do Decreto no 46066, de 7-12-964 (com a redacção do DL
290/70, de 24-6).

Daqui ressalta que o facto tributário se verificava no princípio do
ano a que respeitava o imposto de circulação.

Sendo assim os impostos circulação dizem respeito ao ano de 1982
pelo que o recorrido é responsável pelo seu pagamento.

Ora, a doutrina e a jurisprudência tem entendido que a respon-
sabilidade dos gerentes por dívidas de impostos se refere quer ao
período em que se verificou o facto tributário quer ao período relativo
à cobrança voluntária do imposto 8v. Ruben Anjos de Carvalho e
Francisco Rodrigues Pardal, Cód. de Proc. Cont. e Imp., anotado,
vol. I, 2a ed., Coimbra, Almedina, 1969, p. 133/134; Alberto Xavier,
Manual de Direito Fiscal, I, Lisboa, s/d, 1974, p. 388; Braz Teixeira,
Princípios de Direito Fiscal vol. I, 2a ed., Coimbra, Almedina, 1985,
p. 320 Fernando Sains de Bujando, Leccione de Derecho Financeiro,
9a ed., Universidad Complutensa. Facultad de Derecho, Madrid, 1991,
p. 246/247 Concha Perez de Ayala Pelaxo, Temas de Derecho Fi-
nanciero, 2a ed., Universidad, Complutense, Facultad de Derecho,
Madrid, 1990, p. 406; Augusto Fantozzi, Diritto Tributario, UTET,
Torino, 1991, p. 254/257; Contra: Alfredo José de Sousa e José da
Silva Paixão, Cod. de Proc. das Cont. e Imp. anot., 2a ed. Coimbra,
Almedina, 1986, p. 88, nota 7; e Cód. Proc. Trib. anot., 2a ed., Coimbra
Almedina, 1994, p. 50, nota 5; Laureano Gonçalves, Garantia das
Contribuições na nova Reforma Fiscal, Ed., Porto, 1989, p. 59/69;
António Carvalho Martins, Responsabilidade dos administradores ou
gerentes por dívidas de impostos, Coimbra Editora, 1994, 67, que
defendem que a responsabilidade se deve aferir pelo período de co-
branças da dívida do imposto; cfr. ainda António Manuel Cardoso
Mota, Aspectos Processuais de Pagamento do Imposto, na Ciência
e Técnica Fiscal, 181-182 (1974), p. 31 e segs., jurisprudência é no
sentido acima referido, como pode ver-se dos acórdãos de 18-1-89
- recurso no 5869, no Apêndice ao DR de 12-10-90, p. 44 e AD,
332-333, p. 1070; de 26-9-90, no Ap. cit. 1990, p. 894; de 30-5-90,
no Ap. cit., 1990, p. 579; de 18-05-94 - recurso no 17136; de 2-3-95
- recurso no 18760.

5. Em seguimento do exposto, a sentença recorrida não se pode
manter por não interpretar e aplicar correctamente a lei.

Assim, o oponente e responsável pelas dívidas de contribuição in-
dustrial grupo A, relativas aos anos de 1981 e de 1982 e dos impostos
de circulação referentes ao ano de 1982.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida no que se refere a
contribuição industrial dos anos de 1981 e 1982 bem como dos im-
postos de circulação de 1982.

São devidas custas (art. 3 da Tabela de Custas no STA) fixando-se
a procuradoria em cinquenta (50%) por cento.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo Manuel — Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 21 de Junho 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 — Portanto, 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 (arto 21o, 4, 32o, 1, b), e 41o, 1, a), do
ETAF, e arto 167o do CPT).

Recurso n.o 18.775; Recorrente: Fernando Manuel Oliveira Jesus Fer-
reira; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. San-
tos Serra.

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

Fernando Manuel Oliveira Jesus Ferreira, devidamente identificado
nos autos, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Aveiro, de 4 de Novembro de 1993, que
julgou improcedente a impugnação judicial que o ora recorrente de-
duzira contra a liquidação do imposto profissional e respectivos juros
compensatórios que, no valor total de 287 061$00 e com referência
ao ano de 1988, lhe fora efectuada pela Repartição de Finanças do
concelho de Espinho.

Na alegação de recurso, está patente o quadro de conclusões que
se dá aqui por reproduzido e de que se destaca o seguinte:

“- O Alegante é empregado de banca nos casinos, exercendo essa
actividade profissional por conta de outrem (1.a);

- Tendo auferido gratificações não atribuídas pela entidade patronal
(2a);

- No caso vertente estamos em presença de gratificações não oriun-
das da entidade patronal, que consubstanciam verdadeiras liberali-
dades, sem carácter de exigibilidade (12a);

- Acontece que os diplomas postos em crise. . . mais não fizeram
que dar as gratificações percebidas de alguém com quem não se tem
qualquer correspondência de trabalho o mesmo tratamento das re-
munerações ou gratificações contratualmente exigíveis (15a);

- Do debate parlamentar resulta claro que o legislador, se não tinha
intenção de só tributar um pequeno núcleo de trabalhadores - dos
casinos - tinha garantidamente a certeza, por prévio conhecimento,
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de que a norma em crise, nos resultados a que conduzia, abrangia
somente os profissionais de banca dos casinos que têm gratificações
controladas (37a);

- A diferenciação de tratamento dado às gratificações dos profis-
sionais de banca dos casinos que têm gratificações controladas, na
prática os únicos visados pela norma, sustenta-se em razões meramente
subjectivas, pelo que é arbitrária (39a);

- A douta sentença recorrida, julgando não inconstitucional a norma
em que se fundou a liquidação e julgando que a liquidação não sofre
de qualquer ilegalidade, violou, por errada interpretação, os artigos 2o,
13o e 106o da CRP e artigos 2o, b), 6o, 11o, § 2o, 21o, 25o, 26o, 29o,
32o, 44o e 47o do CIP, devendo, por isso, ser revogada, julgando-se
procedente a impugnação (62a)”.

Contra-alegando, a Fazenda Pública concluiu, em suma, que “a
liquidação não sofre de qualquer ilegalidade e ou inconstituciona-
lidade, pelo que a douta sentença recorrida decidiu bem e deve ser
confirmada rejeitando-se o presente recurso”.

O Excelentíssimo Procurador-Geral da República-Adjunto, repre-
sentante do Ministério Público nesta Secção, foi de parecer que “o
recurso não versa apenas matéria de direito”, pelo que, a seu ver,
nos termos dos artos 21o - 4, 32o - 1 - b) e 41o - 1 - a) do ETAF, o
STA será incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do
recurso, sendo competente, para tanto, o Tribunal Tributário de 2a

Instância.
Ouvidas as partes sobre esta suscitada questão, apenas a recorrida,

Fazenda Pública, veio aos autos para se pronunciar no sentido de
que o recurso “tem por fundamento exclusivamente matéria de di-
reito”, mas - acrescentou - “a ser insuficiente a matéria de facto fixada
pelo Tribunal Tributário de 1a Instância, pareceria mais adequado
decidir a baixa do processo ao tribunal “a quo” para que proceda
à implantação da matéria de facto”.

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção 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 n.o 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 1.a 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 (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”.
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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 já tem sido salientado em casos aná-
logos “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 entende 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.

Feitas estas reflexões, 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 solução
de direito.

Concretizando.
O recorrente afirma que “é empregado de banca nos casinos” (con-

clusão 1a) e que auferiu “gratificações não atribuídas pela entidade
patronal” (conclusão 2a), pretendendo, desta afirmada realidade fac-
tual, extrair elementos para a construção da sua tese jurídica.

Ora, porque a sentença recorrida não deu como assente aquela
situação fáctica, 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 Tribu-
tário 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 esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

1797

Custas pelo recorrente, com 10.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Reclamação de créditos. Impugnação da reclamação. Prova.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na impugnação de créditos constantes da reclamação
de créditos, o impugnante só pode utilizar a prova através
de documentos.

2 — Em matéria tributária, incluindo a execução fiscal, a pro-
va de que nada deve tem de ser efectuada através de
documento.

Recurso no 18.786, em que foi Recorrente Alfredo Freire Antunes
e Mulher Felicidade Matos da Conceição Antunes e Recorrido
a 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:

No Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa - 1o Juízo - o
representante da Fazenda Pública veio reclamar créditos na execução
fiscal em que era exequente a Caixa Geral de Depósitos e executados
Alfredo Freire Antunes e Felicidade Matos da Costa ou Felicidade
Matos da Costa Antunes, residente no sítio da Califórnia, ao Km
175, Covilhã, quer para a Fazenda Nacional - contribuição predial
e contribuição autárquica - quer para o Centro Regional da Segurança
Social de Castelo Branco.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa - 7o Juízo - só admitiu
os créditos da Segurança Social.

Os executados vieram impugnar a reclamação de créditos apre-
sentados pela Fazenda Pública com os fundamentos seguintes: a dívida
exequenda está em recurso no STA; os ora impugnantes não são
executados em tais execuções mas sim a sociedade Alfredo Antunes
& Ca Lda.

A Fazenda Pública manifesta-se pelo indeferimento da impugnação.
O Mo Juiz recorrido indeferiu a impugnação por o facto de haver

recurso para o STA não afasta a dedução da presente reclamação
de créditos e quando muito deverá observar-se o disposto no arto

279 do CPC que consagra um regime cuja aplicação ao caso dos
autos será apreciado nos autos principais, depois, quanto ao funda-
mento consubstanciador da ilegitimidade dos impugnantes, o título
dado à execução é o documento que delimita subjectiva e objecti-
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vamente o seu objecto, indeferindo-se dele que os impugnantes não
executados no título e não a Sociedade Alfredo Antunes e Ca Lda,
e a Fazenda Pública juntou à reclamação o indispensável título exe-
cutivo e em seguida graduou os créditos reconhecidos e verificados
pela seguinte ordem:

1o. Os Créditos da Segurança Social reclamados e respectivos juros
de mora.

2o. O crédito exequendo.
As custas sairão precipuas (arto 455 do CPC).
Os impugnantes vieram interpor recurso para o Tribunal Tributário

de 2a Instância, formulando as conclusões seguintes:
1a. A reclamação de créditos é intempestiva.
2a. Foi impugnada.
3a. Consequentemente que o ónus da prova recai sobre o repre-

sentante da Fazenda Pública.
4a. Devendo seguir-se os termos do processo ordinário ou sumário

de declaração, face ao disposto no arto 868 do CPC, ex vi do arto

2, alínea f), do CPT.
5a. O douto despacho recorrido praticou errada interpretação e

errada aplicação da lei, violando o disposto no arto 342 do CC, 868
do CPC e artos 2, alínea f), 286, no 1, alínea g), e no 2, e 335 do
CPT.

6a. Deve o douto despacho recorrido ser revogado, rejeitando-se
a reclamação de créditos ou se melhor entendido, ordenando-se a
produção de prova que o caso exige.

O Tribunal Tributário de 2a Instância declara-se incompetente em
razão da hierarquia por o recurso versar exclusivamente matéria de
direito, sendo competente este Supremo Tribunal Administrativo.

Os recorrente (RR) requerem a remessa do processo a este STA.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que este

Supremo tribunal é incompetente em razão da hierarquia (artos 32,
no 1, alínea b), e 41, no 1, alínea a), do ETAF e 167 do CPT), por
o recurso não ter por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Ouvidas as partes, a digna representante da Fazenda Pública veio
dizer: a certidão de fls 4 a 8 foi passada pelo chefe da repartição
de finanças de acordo com o arto 330 do CPT, sendo-lhe aplicável
o arto 104, nos 2 e 3 do CPT; a certidão obedece aos requisitos previstos
no no 3 do arto 104 do CPT; a certidão foi baseada em títulos, por
sua vez, emitidos pela respectiva entidade competente e que fazem
parte de processos executivos, tudo de acordo com os artos 248 a
250 do CPT; assim, a certidão tem força executiva, dispensando-se
qualquer produção de prova, pelo que não está em causa matéria
de facto.

Os RR nada sugeriam.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Mostram os autos que os RR deduziram impugnação a recla-

mação de créditos da Fazenda Pública de dívidas à Segurança Social
com o fundamento que não são executados em tais execuções mas
sim a Sociedade Antunes & Ca. Lda.

O Mo Juiz recorrido indeferiu a impugnação por a reclamação
ter por base um titulo em que os impugnantes são os executados
e não a Sociedade Alfredo Antunes & Ca.

No recurso os RR alegam que a reclamação é intempestiva e que
houve falta de prova, uma vez que os créditos impugnados foram
admitidos sem produção de prova.
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O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, por isso esta
Secção de Contencioso Tributário é incompetente em razão da
hierarquia.

Com efeito, a sentença recorrida considerou provado que os RR
são os executados constantes do titulo executivo e não a Sociedade
Alfredo Antunes & Ca. Lda e os RR, nas alegações de recurso, sus-
tentam o contrário, considerando não ser curial admitir os créditos
reclamados com aquela singela afirmação (arto 6 das alegações) e
reiterando que nada devem ao CRSS e são alheios aos títulos exe-
cutivos (arto 8 das mesmas).

Os RR discordam quanto à matéria fáctica, afirmando explicita-
mente a necessidade de produção de prova.

Esta tomada de posição sobre a questão de saber se devem tomar-se
como provadas desde já sem a produção de qualquer prova os factos
considerados na sentença recorrida envolve uma actividade no do-
mínio da fixação da matéria de facto.

Vejamos a questão: a Fazenda Pública reclama créditos do CRSS
de Castelo Branco, sendo devedores dos créditos os RR.

A reclamação de créditos, para ser triunfante, tem de obedecer
a três requisitos: 1) a tempestividade, 2) os créditos reclamados tem
de gozar da garantia rela sobre os bens penhorados e vendidos e
3) tem de constar de título executivo (artos 329 do CPT e 865, no

2, do CPT).
A questão suscitada pelos RR é que não são executados em tais

execuções, mas sim a Sociedade Alfredo Antunes & Ca Lda.
A certidão apresentada pela Fazenda Pública é um título executivo,

obedecendo, como refere a digna representante da Fazenda Pública,
aos requisitos previstos nos artos 104, 248, 250 e 330 do CPT e não
foi impugnado pelos RR - se era falso ou não deviam nada ao CRSS,
demonstrado por documentos (v. arto 116 do CPT e 18 do DL 492/88,
de 30.12 (com a redacção do DL 177-A/90, de 31.5).

Os RR, face a prova apresentada pela Fazenda Pública, deviam
contrariá-la (cfr arto 342 do CC), apresentando cópia do título exe-
cutivo em que a executada era a Sociedade Alfredo Antunes & Ca

Lda e apresentar também documento escrito passado pelo CRSS que
certificasse que nada lhe deviam ou deduzindo o incidente de falsidade
(v. arto 253 do CPC) do titulo executivo apresentado.

É o que resulta do arto 866, no 4, e 868, nos 1 e 2 do CPC.
Os RR limitam-se a fazer afirmações, mas não apresentam as provas.

E em matéria de cobrança de créditos só é admissível a prova do-
cumental (art 334, in fine, do CPT).

Tudo isto vem revelar que o recurso só tem por fundamento matéria
de direito ou seja saber se a reclamação de créditos tem de fun-
damentar-se em titulo executivo ou seja qualquer dos títulos men-
cionados nos arts 248 a 250 do CPT - cfr. art 46 do CPC.

Se os executados, ora os RR, impugnarem a reclamação de crédito.
tem de basear tal impugnação em documento (art. 334 do CPC v.
art 866 no 4, do CPC).

Deste modo, por o recurso só ter por fundamento matéria de direito
é esta Secção de Contencioso Tributário competente em razão da
hierarquia para conhecer do presente recurso, não se verificando ar-
guida incompetência deste STA.

2. Nas alegações de recurso, as recorrentes concluem que a re-
clamação de créditos apresentada pela Fazenda Pública é intem-
pestiva.
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Acontece que este fundamento não foi invocado na impugnação
da reclamação de créditos e o Mo Juiz recorrido não apreciou tal
fundamento.

Ora, os recursos são os meios adequados para apreciar uma decisão
que se considerar ilegal e não para criar decisões sobre matérias novas.

Porém, sempre se dirá que foi cumprido o disposto nos artos 329,
no 1, alínea b), 331 e 335, 92, do CPT, pois a certidão foi apresentada
em 2.4.92 e a petição tem a data de 7.5.92, pois foi deduzida dentro
do prazo legal.

3. Os RR impugnaram a reclamação de créditos mas não apre-
sentaram qualquer prova como impunha o arto 334 do CPT - cfr
arto 866, no 4, do CPC - pois cabia-lhe o ónus da prova (arto 349
do CC) - por isso, o Mo Juiz apreciou logo a impugnação (artos 866,
no 4, e 868, nos 1 e 2, do CPC).

Os RR não apresentaram qualquer prova nem referem qual a prova
a deduzir.

Por outro lado, a Fazenda Pública fundamentou a sua reclamação
no titulo executivo de acordo com os artos 104, 248 a 250 e 330
do CPT.

O título executivo não foi contrariado com qualquer prova do-
cumental nem foi levantado o incidente de falsidade (art 253 do CPT).

Não se sabe qual é a prova que a Fazenda Pública há-de apresentar
a não ser que seja uma cópia integral de cada um dos títulos que
serviu de base às execuções fiscais relacionadas na reclamação de
créditos.

Ora, a certidão que a Fazenda Pública juntou com a sua reclamação
de créditos obedece ao formalismo previsto nos artos 104, no 3, e
330, no 3 do CPT, como pode ver-se da sua análise.

Aliás, os RR admitem que a títulos executivos das execuções fiscais
tem cópia fiel na certidão pois, caso contrário, cabia-lhe arguir a
sua falsidade (arto 253 do CPT).

Foi por isso que o Mo Juiz apreciou logo a impugnação (artos
866, no 4, e 868, nos 1 e 2, do CPC) pois, os RR não apresentaram
prova documental (art 334 do CPT) que provasse a extinção, ine-
xistência ou modificação das dívidas reclamadas.

O que constava do processo é que os RR eram devedores de créditos
ao CRSS de Castelo Branco, conforme certidão junta pela Fazenda
Pública.

Tudo isto revela que os RR não apresentaram qualquer prova que
o Mo Juiz tinha de apreciar.

4. Os RR alegam nada dever ao CRSS e serem totalmente alheios
aos títulos executivos que a representante da Fazenda Pública lhes
pretende atribuir.

Sabe-se que em matéria tributária e também em execução fiscal
o pagamento da dívida exequenda se tem de provar por documento
(arto 104, no 2, do CPT) ou por certidão passada pelo referido CRSS
(artos 116 do CPT : cfr arto 18 do DL 492/88, de 30.12 - com a
reclamação do DL 172-A/90, de 31.1).

Tal prova não foi efectuada pelos RR.
Por outro lado, também não demonstraram que a certidão efectuada

pela Fazenda Pública era falsa (arto 253 do CPT) ou que tais dívidas
estavam pagas, uma vez que provavam que os executados eram os
RR e não a Sociedade Alfredo Antunes & Ca Lda.

5. Em face do exposto, a sentença recorrida não violou os artigos
868 do CPC e 342 do CC e 335 do CPT. O arto 286, no 1, alínea
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g), do CPT não é aplicável ao caso sub judice por não se estar no
âmbito da execução fiscal.

Assim a sentença recorrida é de manter por ter feito correcta in-
terpretação e aplicação da lei.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, manter a sentença recorrida.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em setenta (70 %)
por cento.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal - (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 21 de Junho 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 — A determinação da existência de culpa constitui geral-
mente matéria de facto, já que, por via de regra, implica
saber se ocorreu ou não a ofensa dos deveres gerais de
diligência, só integrando questão de direito quando en-
volva a formulação de juízo sobre a violação de preceitos
legais ou regulamentares.

4 — Assim, 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 n.o 18.865; Recorrente: Artur Silva; Recorrido: Fazenda Pú-
blica; Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

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

Artur Silva, devidamente identificado nos autos, recorre da sentença
do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro,
de 13 de Maio de 1994, que julgou improcedente a impugnação judicial
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que o ora recorrente deduzira contra a liquidação do imposto pro-
fissional e respectivos juros compensatórios, nos montantes de, res-
pectivamente, 143.379$00 e 59.488$00, no total de 202.867$00, que
lhe fora efectuada pela Repartição de Finanças de Espinho, com re-
ferência ao ano de 1988.

Na alegação de recurso, está patente o quadro de conclusões que
se dá aqui por reproduzido e de que se destaca o seguinte:

“1 - O ora recorrente apresentou impugnação contra a liquidação
de imposto complementar, relativo ao ano de 1988, de que o presente
recurso é consequência;

2 - Tal liquidação veio no seguimento de liquidação relativa a im-
posto profissional, que teve como pressuposto gratificações auferidas
de pessoas que não a entidade patronal;

3 - Por sua vez, tal liquidação relativa a imposto profissional acha-se,
também, impugnada e pendente de recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo.

4 - Por sua vez, tal liquidação relativa a imposto profissional acha-se,
também, impugnada e pendente de recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo.

4 - O que fundamentalmente está em causa nestes autos é a con-
trovérsia em torno da tributalidade das gratificações auferidas pelos
profissionais de banca dos casinos;

16 - A douta sentença sob recurso, na apreciação à parte relativa
à liquidação no que se refere aos juros compensatórios, considerou
que o incumprimento geral e colectivo de uma norma não justifica
a sua violação, nem exclui a censurabilidade da conduta daquele que
a infringe, dando por demonstrado o que é preciso demonstrar.

18 - O incumprimento geral, colectivo e unânime da falta de entrega
da declaração de rendimentos relativa a imposto complementar, ou
a sua entrega sem o englobamento de gratificações auferidos de ter-
ceiros, é um elemento decisivo para aferir da inexistência de culpa
do contribuinte, em qualquer das suas modalidades;

19 - A conduta do recorrente, no caso em apreço, cometida em
erro, face ao idêntico comportamento geral e colectivo, exclui a ad-
missibilidade de censurabilidade, sendo, indiscutivelmente, um facto
que não pode ser censurado.

20 - Entende-se, pois, que, no caso em apreço, não há culpa do
contribuinte, a apreciar nos termos precedentemente expostos, pelo
que não eram devidos juros compensatórios como foram liquidados.

21 - Ao decidir diferentemente, a douta sentença recorrida, por
errada interpretação, violou o arto 44o do CIC. . .”.

A Fazenda Pública contra-alegou para concluir, em suma, que “o
recurso deverá ser considerado improcedente e confirmada a douta
sentença recorrida“.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer no sentido de que “o recurso não versa apenas matéria de
direito - circunstância que obsta a que este STA dele possa conhecer
por ser, para tanto, competente o Tribunal Tributário de 2a Instância
artos 21o no 4, 32o, no 1, b) e 41o, no 1, a) do ETAF)”

Ouvidas as partes sobre esta suscitada questão, apenas a recorrida,
Fazenda Pública, veio aos autos para manifestar o entendimento de
que o recurso “tem por fundamento exclusivamente matéria de di-
reito”, acrescentando, porém, que, “a ser insuficiente a matéria de
facto fixada pelo Tribunal Tributário de 1.a Instância, pareceria mais
adequado decidir a baixa do processo ao tribunal “a quo” para que
proceda à ampliação da matéria de facto”.
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Posto isto, e colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção 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 n.o 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 1.a 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 (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.

Dizendo de outro modo: 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 apu-
rar, 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 recurso ou da justeza dos
seus fundamentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para
tanto competente.

Nestas condições - e como já tem sido salientado pelo Ministério
Público em casos idênticos “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 ex-
clusivamente matéria de direito, e fica, desde logo, definida a com-
petência do Tribunal Tributário de 2a Instância, independentemente
da eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado com-
petente, 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”.

Em suma, a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente da
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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.
Naquele instrumento processual, vem alegado:
- “A conduta do recorrente. . . exclui a admissibilidade de censu-

rabilidade, sendo, indiscutivelmente, um facto que não pode ser cen-
surado” (conclusão 19a); e

- “Entende-se, pois, que, no caso em apreço, não há culpa do con-
tribuinte. . .” (conclusão 20.a).

Alegações que contrariam a asserção constante da sentença, se-
gundo a qual “o incumprimento geral e colectivo de uma norma não
justifica a sua violação, nem exclui a censurabilidade da conduta da-
quele que a infringe. Assim, não é o facto de ninguém declarar as
gorjetas recebidas de terceiros englobados nos seus rendimentos para
efeitos de IC que afasta a culpa do contribuinte. . .”

Ora, conforme ensinamento jurisprudencial, a determinação da exis-
tência de culpa constitui geralmente matéria de facto, pois, por via
de regra, implica saber, como no caso vertente, se ocorreu ou não
a ofensa dos deveres gerais de diligência, só integrando questão de
direito quando envolva a formulação sobre a violação de preceitos
legais ou regulamentares. (Acs. STA, de 13.05.87, AD 320-321,
pag. 1061, de 11.11.87, AD 316, pag. 477, de 25.01.89, AD 342, pag. 777,
e de 03.10.90, AD 353, pag. 637.)

Por outras palavras, tratando-se no caso de um juízo de valor sobre
a factualidade apurada, que terá de ser emitido com base em simples
critérios próprios do «bom pai de família”, do “homo prudens”, do
“homem comum”, depara-se-nos uma área em que é indiferente a
“sensibilidade” ou “intuição” do jurista e onde releva, portanto, não
a correcta interpretação de qualquer “regra jurídica”, mas a “apre-
ciação” da situação fáctica. (Prof. Antunes Varela, in Rev. Leg. Jurisp.,
ano 122o, no 3784, pag. 220.)

De modo que, instalada a controvérsia no ponto em evidência,
o presente recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria
de direito.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso 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 10.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Indeferimento liminar.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não merece censura o despacho liminar de indeferimento
de petição de impugnação judicial deduzida a liquidação
de juros compensatórios de IVA, unicamente com base
em amnistia dos mesmos pela alínea x), 2o, do artigo
1o da Lei no23/91, de 4 de Julho.

II — Tal medida parlamentar de clemência não os abrange,
manifestamente.

RECURSO No 18.881 de que é recorrente Luís de Brito e Armando
da Rocha Pires e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

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

Inconformados com o despacho de indeferimento liminar da petição
de impugnação deduzida à liquidação de juros compensatórios no
montante de 760.115$00 — a seu ver indevidos, por lhes aproveitar,
a eles, responsáveis subsidiários de dívida de IVA, face ao estatuído
na alínea x) do artigo 1o da Lei no23/91, de 4/VII —, vêm até nós
os impugnantes Luís de Brito e Silva e Armando da Rocha Pires,
rematando a sua alegação como segue:

- Ao indeferir liminarmente a petição inicial, o Mmo.Juiz ”a quo”
violou o disposto no no2 da alínea x) do artigo 1o da Lei 23/91, de
4 de Julho;

- Em consequência, deve o despacho recorrido ser revogado e subs-
tituído por outro que ordene o prosseguimento dos autos.

Contra-alegando, a Exma. Representante da Fazenda Pública pugna
pela confirmação da decisão recorrida.

O Exmo. PGA é de parecer que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Ao Mmo. Juiz ”a quo” (do Tribunal Tributário de 1a Instância

de Braga) afigurou-se evidente que a impugnação não podia proceder.
E isto porque a invocada ”lei de Amnistia não se reporta senão às
infracções e às suas sanções, amnistiando aquelas e perdoando estas
em certas condições. A liquidação dos juros compensatórios não tem
a natureza de coima, pelo que não pode falar-se em perdão”.

No despacho recorrido são-nos revelados os seguintes factos:
- À Cooperativa dos Agricultores de Ponte da Barca, S.C.R.L. foi

liquidado IVA referente ao ano de 1988 e, porque não foi pago,
instaurou-se, em 12.VIII.93, a competente execução;

- Nesta, constatou-se não ter a executada bens penhoráveis, pelo
que ela foi revertida contra os impugnantes, gerentes da executada;

- Estes pagaram o IVA em dívida em 12.XI.93 e requereram a
amnistia dos respectivos juros compensatórios, pretensão que lhes
foi indeferida.
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Exposta a factualidade disponível, debrucemo-nos sobre a questão
de direito objecto do presente recurso e que se prende com o alcance
do no2 da alínea x) do artigo 1o da Lei no23/91, de 4 de Julho.

Segundo este normativo, ”desde que praticadas até 25 de Abril
de 1991, são amnistiadas as infracções às leis fiscais puníveis apenas
com multa, desde que no conjunto da cédula ou categoria fiscal não
seja superior a 5000 contos e a obrigação cujo incumprimento de-
terminou a sua aplicação seja satisfeita e o imposto ou direitos e
demais imposições 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 da sentença decisória”.

Ante a meridiana clareza deste excerto legal, incontroverso é que
pressuposto primeiro da sua aplicação é a existência de uma infracção
fiscal. Naturalmente.

É que a amnistia ”é um acto de soberania que tem por fim e
por efeito fazer cair no esquecimento certas infracções. Extingue todo
o procedimento judicial e toda a condenação ”(Donnedien devalves,
Traité Elémentaire de Droit Criminal, págs. 564/5) — Acórdão desta
Secção de 14.III.1990, in Acórdãos Doutrinais no351, págs.365-371.

Ora, no caso vertente, não se trata de execução fiscal originada
por não pagamento voluntário de multa aplicada por infracção p.
e p. no C.I.V.A. Antes, processo executivo, instaurado contra empresa
a quem foi liquidado I.V.A. e que o não pagou. Face à ausência
de bens penhoráveis da executada, a mesma execução fiscal reverteu
contra seus gerentes.

Seguramente, não lhes aproveita a transcrita medida parlamentar
de clemência, sendo que as leis de amnistia, de natureza restrita e
especial, devem ser aplicadas nos seus precisos termos, sem ampliações
(ou restrições) que nelas não venham expressamente consignadas.

E assim, era, na verdade, desde logo evidente que a pretensão
dos impugnantes não podia proceder, por isso que os juros com-
pensatórios nunca poderiam ser objecto imediato duma amnistia, não
beneficiando, também, dos seus efeitos, por não terem natureza de
sanção.

A finalidade de tais juros é a de reparar os prejuízos sofridos pelo
Estado com o atraso na liquidação do imposto, constituindo um agra-
vamento do mesmo (cf. Ac. deste S.T.A. de 29.I.92, rec.13.671).

Assim, quando a lei exige o pagamento do imposto e demais im-
posições como condição da amnistia, em tal pagamento estão incluídos
os juros compensatórios que forem devidos pelo contribuinte.

Do que acaba de expor-se resulta que, efectivamente, se impunha
o indeferimento liminar da petição inicial de harmonia com o es-
tabelecido na 2a parte da alínea c) do no1 do artigo 474o do CPC,
subsidiariamente aplicável (”ex vi” artigo 2o, f), do CPT).

Destarte, não merece censura o despacho recorrido.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto de compensação. Processo de transgressão. CPCI.
Procedimento judicial. Prescrição. Definição individual da
obrigação do imposto. Sistema judicial. Sistema adminis-
trativo. Vigência do arto 34o do Regulamento do Imposto
de Compensação.

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
obrigatória e coerciva, da concreta obrigação do imposto
se faça por acto judicial ou por acto administrativo, desde
que neste caso esteja garantido o recurso contencioso pre-
visto no no 4 do seu arto 268o.

3 — Mantém-se em vigor - dentro 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 inconsitu-
cionalidade - a disposição do arto 34o do Regulamento
do Imposto de Compensação de que em casos como
o sub judice, se se extinguir ”o procedimento para apli-
cação da multa”, o processo de transgressão prosseguirá
”para arrecadação do imposto devido”.

Recurso n.o 18.895; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: União
de Mármores, 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 per saltum do despacho
de fls. 18 deste processo sumário de transgressão fiscal instaurado
contra UNIÃO DE MÁRMORES, LDA., com sede na Parede. Tal
despacho julgou extinto por prescrição o procedimento judicial e man-
dou remeter os autos à repartição de finanças competente, ”para
os efeitos tidos por convenientes quanto à cobrança do imposto que
for devido”.

A rematar a sua alegação a recorrente oferece 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, da
RJIFNA e em obedeciência ao princípio consignado no no 4, in fine,
do arto 29o 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 no arto 117o do CPCI, o imposto e juros compensatórios
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.
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d) ”O Juiz a quo violou o dever de condenar nos autos a arguida
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 alín. a) do arto 104o do CPCI”.

e) Foi violada a norma contida no arto 117o do CPCI.
f) ”Concedendo-se provimento ao recurso, deve o despacho re-

corrido ser revogado, ordenando-se a condenação da arguida no pa-
gamento do imposto e juros compensatórios.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer no sentido de o recurso merecer

provimento.
2. Este processo sumário de transgressão fiscal foi instaurado em

18-5-87 com base em auto de notícia então levantado contra a dita
arguida por falta de pagamento de imposto de compensação do 2o

trimestre de 1986.
Recebidos os autos em juízo, foi no Tribunal Tributário de 1a Ins-

tância de Lisboa lavrado o despacho ora sob recurso, do teor seguinte:
Nos termos do artigo 27o no 1 al. b) do D. L. 433/82 de 23.11,

aplicável subsidiariamente ao processo de transgressão ex vi arto 4
no 2 do R.J.I.F.N.A. e conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Administrativo [vd. por todos o Acórdão de 4.3.1992, proferido no
proco 60418], 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.

Notifique.
Oportunamente, à correição.
3. De tal decisão traz a Fa Pa este recurso, circunscrito, porém,

à parte em que o tribunal entendeu não apreciar o pedido de con-
denação no pagamento do referido imposto de compensação, pois
no respeitante à pronúncia de extinção por prescrição da respon-
sabilidade penal da arquida, a recorrente até se manifestou expres-
samente de acordo com ela nas alegações, razão por que nesse aspecto
a decisão transitou em julgado.

Nesta delimitação do objecto do recurso tem-se presente que em
processo sumário de transgressão fiscal, como a este, o auto de notícia
equivalerá, para todos os efeitos, a acusação” (arto 139o do CPCI),
pelo que esta se considera aí formulada, com a exposição dos motivos
de facto e de direito com base nos quais a Fa Pa entende ter a arguida
praticado um ilícito fiscal p. e p. pelos artos 10o, 11o e 22o do Re-
gulamento do Imp. de Compensação (RIC) aprovado pelo DL
353-A/82-09-04 e dever ela por isso ser condenada em multa e no
pagamento do dito imposto, no valor de 10.500$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.

1809

4.1. A justificação para a sua tese que a decisão recorrida busca
no corpo do arto 115o do CPCI nunca foi escolhida por este STA,
que repetida e unanimemente tem decidido que tal preceito só se
refere ao procedimento penal.

E é de manter tal 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:
este tanto na modalidade de prescrição do procedimento judicial como
na da prescrição da pena.

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 este 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 aqueles
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
processos de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força imperativa e executória a concreta
obrigação do imposto, devendo o processo de transgressão prosseguir
para esse efeito mesmo se ou quanto 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 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.

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 judice, 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 a arguida é devedora do referido imposto
de compensação (não há que conhecer aqui de quaisquer juros com-
pensatórios, que certamente por lapso foram mencionados na alegação
de recurso), apesar de já estar declarada, com força de caso julgado,
a extinção por prescrição da sua responsabilidade penal.

6. Pelo exposto concede-se provimento ao recurso e revoga-se, na
parte impugnada, a decisão recorrida, que nessa parte deve ser sub-
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stituída por outra que no caso caiba segundo a tramitação do processo
sumário de transgressão previsto no CPCI.

Sem custas (arto 3o da Tabela).

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, Jor-
ge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto sobre o valor acrescentado. Aplicação das leis no
tempo. Comissão distrital de revisão - competência. Recurso
jurisdicional. Poderes de cognição do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O STA apenas conhece de matéria de direito nos processos
inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a ins-
tância (arto 21o, no 4, do ETAF).

2 — E assim, respeitando o recurso a um desses processos
e implicando a discussão proposta pelo recorrente a apre-
ciação da decisão da matéria de facto, ao STA está le-
galmente vedado conhecer dessa suscitada questão.

3 — Porque “a lei só dispõe para o futuro” (arto 12o, no 1,
do CC) a norma que manda aplicar o Código de Processo
Tributário “aos processos pendentes” (arto 2o, no 1, do
DL no 154/91), não lhe tendo atribuído eficácia retroac-
tiva, só pode ter pretendido essa aplicação relativamente
aos actos a praticar depois da entrada em vigor da nova
lei e não também em relação aos actos anteriormente
praticados.
4. Tendo o contribuinte apresentado reclamação, nos ter-
mos do arto 84o do CIVA e em tempo anterior ao do
início de vigência do CPT, quanto ao montante de IVA
fixado pelo chefe da repartição de finanças, será à luz
daquele arto 84o, no 3, alínea b) - lei vigente à data de
uma tal reacção -, e não do CPT, que se identificará
a comissão competente para decidir da deduzida re-
clamação.

Recurso: 18.925. Recorrente: João da Luz Carloto. Recorrido: Fa-
zenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Santos Serra.

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

João da Luz Carloto, devidamente identificado nos autos, dirigiu
ao Tribunal Tributário de 1a Instância de Portalegre uma petição
de impugnação judicial visando, sob os invocados fundamentos de
preterição de formalidades legais e de incompetência da comissão
distrital de revisão, a anulação da liquidação do IVA, no montante
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de 1 679 715$00, e correspondentes juros compensatórios, efectuada
pela Repartição de Finanças do concelho de Nisa, com referência
ao ano de 1986.

Por sentença de 9/2/93, a impugnação foi julgada improcedente.
Em recurso interposto pelo impugnante, o Tribunal Tributário de

2a Instância, no seu acórdão de 16 de Novembro de 1993, negou
provimento a esse recurso, assim mantendo na ordem jurídica a sen-
tença então recorrida.

Ainda inconformado, o impugnante traz-nos, de tal acórdão, o pre-
sente recurso, em cuja alegação formula as seguintes conclusões:

“1 - A fixação/liquidação do imposto impugnado tomou 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 dos autos;

4 - Pelo que tais deliberações estão viciadas e contagiam dessa
forma a liquidação impugnada;

5 - Encontram-se provados nos autos nomeadamente os factos cons-
tantes dos artos 15o e 16o, 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, violou, assim, designadamente, o disposto nos artos 1o e 5o

do Dec.-Lei no 154/91, de 23/4, artos 3o, 84o a 88o, 121o, 143o e 144o

do Código Proc. Tributário, e bem assim os artos 82o, 84o, 85o e
86o do Código do IVA e arto 268o, no 4, da Constituição da República;

7 - O recurso é procedente...”.
Contra-alegando, a Fazenda Pública pugnou no sentido da impro-

cedência do recurso.
E neste mesmo pendor se pronunciou o Exmo Magistrado do Mi-

nistério Público.
Posto isto e colhidos que foram os vistos de lei, cumpre decidir.
O acórdão recorrido regista a seguinte matéria de facto.
“1 - Em 21.11.90, o impugnante foi notificado, através do ofício

1611, da R.F. de Nisa, no montante de IVA a pagar, referente ao
ano de 1986, fixado pelo chefe daquela RF, podendo, no entanto,
reclamar do mesmo, nos termos do arto 84o do CIVA.

2 - Não se conformando com o valor fixado, reclamou o impugnante
em 5/12/90;

3 - Por deliberação da comissão distrital de revisão de 14/11/91,
foi-lhe, entretanto, fixado o valor definitivo;

4 - Foi este valor que serviu de base à liquidação efectuada pela
R.F. de Nisa, a qual foi notificada ao impugnante em 4/12/91;

5 - A presente impugnação deu entrada na R.F. de Nisa em 19/3/92,
e é referente ao mencionado ano de 1986”.

Exposta a factualidade que esta Secção terá de acatar (cfr. arto 21o,
no 4, do ETAF), cuidemos da solução jurídica adequada para as ques-
tões levantadas no recurso e aí designadas como “questão da incom-
petência” e “questão de fundo dos actos de fixação/liquidação”.

No âmbito desta última questão, o Recorrente conclui que “a fi-
xação/liquidação do imposto impugnado tomou por seu fundamento
exclusivo as informações especulativas dos Agentes do Fisco, como
total desprezo das reais e efectivas condições em que se desenvolve
a actividade do recorrente”.
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Conclusão que, porém, não encontrando o necessário suporte no
campo factual traçado pelo Tribunal “a quo”, é baseada em factos
que não estão fixados no acórdão sob censura tal como, aliás, o próprio
Recorrente reconhece ao longo da sua alegação, nomeadamente nos
nos 16o a 19o.

Quer isto dizer que a apreciação daquele fundamento do recurso
implicaria sindicar a decisão da matéria de facto, o que, no caso,
está legalmente vedado a este Supremo Tribunal (cfr. o já citado
arto 21o, no 4, do ETAF).

Consequentemente, fica-nos para conhecer a suscitada questão da
incompetência da comissão distrital de revisão que operou no caso
dos autos.

Neste domínio, o Recorrente invoca o arto 5o do Dec.-Lei no 154/91,
de 23 de Abril, para aduzir este tipo de argumentação:

- com aquele preceito, “o legislador quis deixar bem expresso, com
respeito pelo princípio da igualdade de tratamento, que a lei nova
aplica-se não só aos processos desencadeados a partir da sua entrada
em vigor mas também aos que já estavam a correr desde que a fixação/
liquidação definitiva ainda não tivesse sido efectuada, como é o caso
dos autos, ou de outro modo.

- o processo, na data da publicação da lei, estava afecto à única
entidade que existia na altura, e, face à nova lei, o contribuinte ficou
com a faculdade de optar por essa Comissão ou pela então criada...”

Vejamos.
O falado Decreto-Lei no 154/91, que aprovou o Código de Processo

Tributário (cfr. arto 1o), estabeleceu, no arto 2o, no 1, que este Código
“entrará em vigor em 1 de Julho de 1991, aplicando-se aos processos
pendentes em tudo quanto não for contrariado pelo presente de-
creto-lei”, e referiu, no arto 5o, no 1 - preceito invocado pelo Re-
corrente -, o seguinte:

“O regime de revisão da matéria tributável previsto nos artigos 84o

e seguintes do Código será aplicável aos impostos liquidados a partir
da sua entrada em vigor, podendo, no entanto, o contribuinte fa-
cultativamente, optar na petição respectiva pelo regime de reclamação
actualmente previsto nos Códigos do IRS, do IRC e do IVA”.

Por sua vez, o arto 84o, no 1, do Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (redacção dada pelo Dec-Lei no 122/88, de 20 de Abril)
dispunha:

“Quando se proceder à rectificação de declarações ou à correcção
da liquidação oficiosa, de acordo com os artigos 82o, 83o e 83o-A,
e houver necessidade de recorrer a presunções ou estimativas por
carência de elementos que permitam apurar claramente o imposto,
poderão os contribuintes ou a Fazenda Nacional, representada pelo
Ministério Público, reclamar para o chefe de repartição de finanças
competente nos termos das seguintes disposições.”

Acrescentando o no 3 do mesmo artigo:
“Depois de informadas pelos serviços de fiscalização, serão as re-

clamações apreciadas pelo chefe da repartição de finanças competente,
a quem incumbirá, no prazo de vinte dias a contar da sua apresentação:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) se entender que as mesmas não são procedentes, remetê-las

às comissões distritais de revisão, a que se referem os Códigos do
IRS ou IRC acompanhadas do seu parecer e dos demais elementos
de que disponha para a sua apreciação” (redacção do Dec-Lei
no 195/89, de 12 de Junho).
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Exposto o quadro legal aqui relevante, enunciemos ainda alguns
princípios jurídicos pertinentes.

É sabido que o processo administrativo tributário, como o processo
administrativo em geral, comporta, em regra, uma série de actos pre-
paratórios que formam uma sequência, de tal modo que uns são con-
dição da prática de outros, culminando no acto final ou conclusivo
do processo.

E, conforme jurisprudência constante, a legalidade de cada acto
deve ser aferida em função das realidades, de facto e de direito,
dele contemporâneas.

Por conseguinte, e uma vez que, em princípio, ”a lei só dispõe
para o futuro” (cfr. arto 12o, no 1, do Código Civil), a norma que
manda aplicar o Código de Processo Tributário “aos processos pen-
dentes”, não lhe tendo sido atribuída eficácia retroactiva, só pode
ter pretendido essa aplicação relativamente aos actos a praticar depois
da entrada em vigor da nova lei e não também em relação aos actos
anteriormente praticados.

Ora, na hipótese em apreço, ficou demonstrado que o contribuin-
te-recorrente apresentou reclamação, em 5/12/90, nos termos do
arto 84o do CIVA, quanto ao montante de IVA fixado pelo chefe
da repartição de finanças, referente ao ano de 1986.

Portanto, em tempo anterior a 1 de Julho de 1991, data do início
de vigência do Código de Processo Tributário.

Significa isto que a comissão competente para decidir da deduzida
reclamação era a que, em conformidade com o arto 84o, no 3, alínea b),
do CIVA - lei vigente à data daquela reacção - tinha a estrutura
e o funcionamento previstos no Código do IRS (arto 68o), por ser
essa a cédula do imposto a que pertence a concreta actividade do
contribuinte onde ocorreram as operações tributáveis em IVA, e não
a comissão que só posteriormente veio a ser retratada no Código
de Processo Tributário (artos 84o e segs.)

Aliás, se fosse de admitir, por mero exercício hipotético, a apli-
cabilidade do CPT, então teríamos também de aceitar que, de acordo
com o agora falado arto 5o, no 1, do Dec.-Lei no 154/91, o contribuinte
optara, na petição respectiva, pelo regime de reclamação previsto
no CIVA.

E daí a improcedência da tese do Recorrente.
Termos em que vai negado provimento ao recurso e, consequen-

temente, confirmado o douto acórdão recorrido.
Custas pelo Recorrente, com 60 % de procuradoria.

Lisboa, 21 de Junho de 1995 — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Francisco Rodrigues Pardal — Agostinho Castro Martins — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Liquidação de emolumentos do registo
comercial. Receita tributária estadual. Competência dos tri-
bunais tributários de 1a instância.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Os emolumentos liquidados como contrapartida do ser-
viço prestado - registo comercial - constituem receita tri-
butária estadual e qualificam-se como ”taxa”.

II — Os Tribunais Tributários de 1a instância são competentes
para conhecer da impugnação da liquidação dos ”emo-
lumentos de registo comercial” ao abrigo da alín. a) do
no 1 do art. 62o do ETAF aprovado pelo Dec.Lei 129/84,
de 27/4.

Recurso n.o 19 054; Recorrente: SONAE Investimentos - Sociedade
Gestora de Participações, SA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

SONAE Investimentos - Sociedade Gestora de Participações, SA,
com sede no lugar de Espido, Maia, impugnou perante o Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto, a liquidação de emolumentos
do registo comercial no montante de 75.000.000$00, que lhe fora efec-
tuada pela Conservatória do Registo Comercial do Porto, alegando,
em síntese, que tal liquidação está ferida de nulidade; que o art. 3o

no 4 da Tabela de Emolumentos do Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, na redacção que lhe foi dada pela Portaria no 366/89,
de 22/5, editada ao abrigo do disposto no art. 84o no 1 do Dec.lei
42/89 de 3/2, enferma de inconstitucionalidade e ou de contrariedade
ao direito comunitário, pedido a anulação da liquidação, com res-
tituição da referida importância ”acrescida dos juros de lei desde
30 de Março de 1994 até integral embolso.”

O M.mo Juiz daquele Tribunal (2o Juízo), por despacho de 11/11/94,
declarou o Tribunal incompetente em razão da matéria, indeferindo
liminarmente a petição.

Fundamentou-se para tanto na consideração de que os emolumen-
tos têm a sua origem no pagamento de um serviço a um profissional,
o conservador, pelo que não são mais do que o pagamento de um
serviço e não propriamente uma taxa, pelo menos com a natureza
de receita tributária.

Mais se considerou na decisão recorrida que também não foi uti-
lizado o processo próprio, pois de acordo com o art. 69o do Dec.lei
519-F2/79 de 29/12 e o art. 139o e segs. do Dec. Regulamentar no 55/80
de 8/10, a impugnação das contas dos actos requeridos e efectuados
nas Conservatórias e Cartórios Notariais deve ser feita através de
reclamação para o Conservador ou Notário, recurso hierárquico e
obtido o acto definitivo, recurso contencioso para o Supremo Tribunal
Administrativo.

Inconformada com a decisão, a impugnante veio interpor o presente
recruso ”per saltum” para esta Secção em cujas alegações formulou
conclusões que, por demasiadamente extensas, assim se resumem:

”1a Sento tributo “a prestação patrimonial estabelecida pela lei
a favor de uma entidade que tem a seu cargo o exercício de funções
públicas, com o fim imediato de obter meios destinados ao seu fi-
nanciamento”, não pode questionar-se a natureza tributária das re-
ceitas designadas por emolumentos, cuja qualificação como taxas é,
aliás, objecto de um vasto consenso na jurisprudência e doutrina;

2a Mesmo os emolumentos que revertem directamente e apenas
em benefício dos agentes relacionados com o serviço por que serão
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devidos sempre ”importâncias de carácter tributário” constituindo,
quando muito, um tertium genus distinto dos impostos e das taxas;

3a O ponto, de resto, é irrelevante no que concerne aos emolumentos
notariais e registrais (incluindo os do Registo Nacional de Pessoas
Colectivas) que representam justamente, uma receita dos serviços es-
tando afectos (...) a todas as despesas respeitantes à existência e fun-
cionamento dos serviços;

4a Os concretos emolumentos que são objecto da impugnação sub
judice, liquidados ao abrigo do art. 3o no 4 da Tabela de Emolumentos
do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, com a redacção dada
pela Portaria 366/89 de 22/5 (...) são, até, taxas fiscais (...);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11a É assim apodítico que, hoje em dia, os emolumentos em equação

são ”receitas tributárias” e os actos da respectiva liquidação ”actos
tributários” para efeitos, respectivamente, do art. 62o no 1 alín. a)
do ETAF e dos arts. 18o e 118o do CPT;

12a Daí, por conseguinte, que sejam os Tribunais Tributários de
1a instância os competentes para conhecer dos recursos dos actos
de liquidação de tais emolumentos e daí, igualmente, que esses actos
se tenham de haver como definitivos, enquanto praticados por au-
toridade competente em razão da matéria, e, por conseguinte, passíveis
de uma imediata impugnação contenciosa;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16a Finalmente, seriam ainda inconstitucionais, por violação do

art. 214o no 3 da Constituição, aqueles dois preceitos que vêm de
ser referidos que hipotecamente atribuíssem competência a jurisdição
diversa da tributária (sendo certo que os anteriores ao ETAF teriam
então sido revogados pelo art. 121o deste diploma).

17a O despacho recorrido, julgando o Tribunal incompetente em
razão de matéria e impróprio o processo, violou, por errada inter-
pretação e aplicação, o disposto no art. 62o no 1 alín. a) e 123o no 1
alín. e) do CPT, nos próprios arts. 69o do DL no 519o/F2/79, 138o

e 139o do Dec. Regulamentar no 55/80 e 65o a 77o do Dec.lei no

42/89 bem como finalmente, nos arts. 214o no 3 e 268o no 4 da Cons-
tituição da República.

Termos em que deve dar-se provimento ao presente recurso e re-
vogar-se a decisão recorrida (...).”

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que merece provimento o recurso quanto à questão da com-
petência que é prioritária (art. 3o da LPTA), não havendo que co-
nhecer, neste momento da questão da impugnabilidade contenciosa
do acto impugnado já que, embora o M.mo Juiz fizesse alusão à
não utilização do processo próprio - fls. 91 -, a decisão não assenta
nessa consideração, pois o indeferimento liminar é baseado na questão
da incompetência.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Como flui do que vem relatado, a questão objecto de recurso é

a de saber se os Tribunais Tributários de 1a instância são ou não
competentes para conhecer dos recursos de actos de liquidação de
”emolumentos do registo comercial” como é o caso dos autos em
que se impugnou a liquidação de tais emolumentos.

Considerou-se, decisivamente, no despacho recorrido que ”os emo-
lumentos têm a sua origem no pagamento de um serviço a um pro-
fissional, o conservador, pelo não são mais do que o pagamento de
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um serviço e não propriamente uma taxa, pelo menos com a natureza
de receita tributária.”

Sustenta, por seu lado, a recorrente que ”não pode questionar-se
a natureza tributária das receitas designadas por emolumentos, cuja
qualificação como taxas é, aliás, objecto de um vasto consenso na
jurisprudência e na doutrina.”

Ponto de partida para a resolução da questão em apreço reside,
pois, em saber qual a natureza da prestação pecuniária liquidada
a título de emolumentos, referente ao registo comercial de alterações
aos estatutos da recorrente, incluindo um aumento de capital.

Segundo o art. 62o no 1 alín. a) do ETAF aprovado pelo Dec.lei
129/84, de 27/4, ”compete aos Tribunais Tributários de 1a instância
conhecer dos recursos de actos de liquidação de receitas tributárias
estaduais, regionais, locais e parafiscais.”

Definida a natureza de tal prestação pecuniária, facilmente se con-
cluirá pelo seu enquadramento ou não naquela norma atributiva de
competência dos Tribunais Tributários em razão da matéria para co-
nhecer da impugnação judicial em causa.

Dúvidas não restam de que os emolumentos do registo comercial
constituem receita estadual já que foi cobrada pela Conservatória
do Registo Comercial, serviço público dependente da Administração
Central do Estado no exercício das suas funções públicas, os quais
visam o financiamento de despesas públicas.

Mas terão os emolumentos natureza de receita tributária?
Tem-se definido tributo como toda a prestação patrimonial esta-

belecida por lei a favor de uma entidade que tem a seu cargo o
exercício de funções públicas, com o fim imediato de obter meios
destinados ao seu financiamento.

Ou, ainda, como toda a imposição coercitiva em dinheiro que o
Estado arrecada, por força e na forma de lei.

Incluem-se neste conceito, entre outras, e como principais cate-
gorias, tanto os impostos como as taxas (cfr. Alberto Xavier in Manual
de Direito Fiscal I pág. 35; Nuno Sá Gomes in CTFiscal no 304-306
pág. 85 e Ac. do STA de 7/6/89 Rec. 5580 e doutrina ali citada).

É costume distinguir, numa perspectiva jurídica, as receitas esta-
duais, entre as de direito público, obtidas por força do Ius Imperii
ou ius Tributandi do Estado, por isso receitas coactivas, e as de direito
privado obtidas mediante processos ao alcance de qualquer particular,
portanto receitas voluntárias, incluindo nas primeiras as taxas e os
impostos e nas segundas os empréstimos e as receitas patrimoniais
(cfr. Ac. desta Secção de 17/5/95 - Rec. 19053).

A doutrina e a jurisprudência têm definido o imposto como uma
prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem o carácter de sanção
exigida pelo Estado com vista à realização de fins públicos, distin-
guindo-se da taxa já que esta, sendo uma prestação pecuniária, coa-
ctiva, não é uma prestação unilateral uma vez que ao seu pagamento
corresponde a contraprestação de um serviço por parte do Estado
(Prof. Teixeria Ribeiro - Lições de Finanças Públicas, Coimbra, 1977
pág. 267; Ac. do STA de 17/3/76 in AD 178 pág. 1331 e Parecer
da PGRepública de 13/4/78 in DR II Série de 16/6/78).

As taxas pressupõem, financeiramente certo tipo de utilização de
um serviço ou bem público (Prof. Sousa Franco - Manual de Finanças
Públicas e Direito Financeiro, Lisboa, 1974 pág 347) individualizam-se
no terreno mais vasto dos Tributos por revestirem carácter sinalag-
mático, não unilateral.
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O pressuposto de facto da obrigação legal em que a taxa se traduz
pode revestir três modalidades típicas bem definidas: a actividade
administrativa de prestação de um serviço, a utilização do domínio
público e a remoção de um limite jurídico imposto à livre actividade
dos particulares (Alberto Xavier - obra citada pág. 48).

É na primeira destas modalidades que este autor insere as cor-
respondentes aos encargos devidos pela prática de actos de registo
(civil, predial, comercial, de automóveis etc.), entre outros.

Quando o produto das taxas é destinado total ou parcialmente
à retribuição dos funcionários de um serviço fala-se então de emo-
lumentos (ob. citada pág. 49-50).

Para Nuno Sá Gomes (ob. citada pág. 106-107) a distinção entre
preços e taxas só pode assentar em critérios estritamente jurídicos,
mais precisamente com base na natureza pública (taxas) ou privadas
(preços) das respectivas relações jurídicas.

Daí que estaremos perante uma taxa quando for de qualificar a
respectiva relação jurídica, como de direito público, caso contrário,
estaremos perante um preço.

Quer do ponto de vista da actividade administrativa de prestação
de um serviço - pressuposto de facto da obrigação legal em que a
taxa se traduz - quer se considere o critério da natureza das relações
jurídicas sempre terá de concluir-se, com segurança, que os emo-
lumentos em causa liquidados como contrapartida ou contraprestação
do serviço prestado (registo comercial), mais não são do que uma
taxa, com os atributos atrás enunciados, com realce para a natureza
coactiva e o carácter bilateral ou sinalagmático.

É, pois, de qualificar tais emolumentos do registo comercial como
receita tributária estadual com enquadramento na alín. a) do no 1
do art. 62o do ETAF.

O que vale por dizer que o Tribunal Tributário de 1a instância
do Porto é competente em razão de matéria para conhecer do recurso
ou impugnação de emolumentos do registo comercial.

O despacho recorrido ao decidir pela incompetência daquele Tri-
bunal não pode, pois, manter-se na ordem jurídica (neste sentido
decidiu o já citado Acórdão desta Secção de 17/5/95-Rec. 19053).

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido que será substituído por outro
que não seja de indeferimento liminar da petição com o fundamento
em incompetência em razão da matéria.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Ernâni
Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho Dias. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto de Sisa. Processo de transgressão. Acusação. Poderes
de cognição. Caducidade de isenção. Precisão do arto 16o/A
do Código da Sisa.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A cognição do juiz está limitada pela imputação de factos
invocados na acusação em processo de transgressão, tanto
para o efeito de dar como constituída a obrigação de
imposto de sisa e juros compensatórios, que era resultado
da extinção do direito à isenção pela verificação da con-
dição resolutiva de que aquele direito à isenção dependia,
como para o efeito de verificar à prática de infracção
acusada.

2 — A precisão do art. 16o/A do Código de Sisa (na redacção
do DL. 183-H/80, de 9.6), que elege como condição re-
solutiva do benefício de isenção do art. 11o/21 a não
fixação de residência permanente na habitação adquirida
dentro dos seis meses contados da aquisição (alínea a)
do dito preceito), não se preencha pelo facto isolado de
venda do prédio dentro do período considerado desa-
companho de circunstâncias relevantes no sentido da-
quele referido evento previsto na lei.

Recurso no 19.068. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José Au-
gusto da Cunha Rodrigues Cruz; Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Braga que
julgou improcedente a acusação e absolveu o arguido José Augusto
da Cunha Rodrigues Cruz da infracção por que vinha acusado, prevista
e punida nos arts. 16o-A, com referência aos arts. 11o/21 e 39o/A,
91o e 115o, e 157o, todos os CSISDoações, porque, tendo adquirido
para sua residência permanente um prédio urbano identificado, be-
neficiando da respectiva isenção de sisa, o vendeu posteriormente
sem requerer em prazo a liquidação da sisa, veio o Representante
da Fa Pa recorrer, concluindo a sustentar que:

- o facto determinante da caducidade da isenção foi a venda da
habitação ainda que dentro dos seis meses contados da aquisição;

- as consequências, para efeito da liquidação, dos casos referidos
em a) e b) do art. 16o/A, são, nos termos do seu § 1o, idênticas;

- é irrelevante que o arguido tenha ou não fixado residência per-
manente, porquanto, a venda, só por si, teria determinado a cadu-
cidade da isenção, cobrindo qualquer das hipóteses das als. a), b)
e c) do art. 16o/A;

- a este enquadramento não se opõe o princípio da verdade material,
como resulta da factualidade emergente dos autos que não foi acolhida
na sentença;

- a não ser assim entendido, ficaria sem sanção um facto voluntário
que é causa da caducidade e da infracção.

E pediu a condenação do arguido no pagamento da sisa liquidada
e juros compensatórios, estando a multa prescrita.

A sentença foi sustentada.
O Tribunal Tributário de 2a instância, a quem foi dirigido o recurso,

declarou-se incompetente em razão da hierarquia para conhecer do
recurso por este ter como exclusivo fundamento matéria de direito.

O EPGAdjunto é de parecer contrário, porquanto o Rte sustenta
que o facto determinante da caducidade da isenção foi a venda da
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habitação, o que a sentença não dá como provado, até referindo
que o motivo da caducidade não foi demonstrado, “havendo mesmo
notícia contrária à tese da acusação”.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos dados como
provados:

1 - Em 30.6.80, o arguido adquiriu o prédio urbano descrito no
auto de notícia com isenção de sisa por o destinar a residência
permanente;

2 - Em 8.10.80, o arguido vendeu aquele prédio, não tendo nos
trinta dias seguintes pedido a liquidação da sisa referente à aquisição
referida em 1, nem tendo pago este imposto.

Quando à suscitada questão de incompetência em razão da hie-
rarquia, refira-se que a afirmação do Rte de que o facto determinante
da caducidade da isenção foi a venda da habitação não predica um
juízo de causalidade do domínio dos factos, mas antes o questio-
namento de um facto - a venda da hesitação - se enquadrar na hipótese
legal da norma do art. 16o/A, em qualquer das suas vertentes (al. a)
ou b), que contempla a perda do benefício da isenção para quem
adquiriu habitação para residência permanente com o dito benefício.

O que o Rte propõe para discussão é que o simples facto da referida
venda vale juridicamente como se o adquirente não tivesse fixado
a sua residência permanente na habitação adquirida nos seus meses
contados da aquisição (hipótese da al. a), ou como na habitação não
tivesse, ele ou o seu agregado familiar, ali mantido a sua residência
permanente durante seis anos contados da aquisição (hipótese da
al. b).

Por isso é que a venda teria sido a “causa da caducidade”, e não
porque, no domínio das determinações da realidade, captáveis através
de juízos de facto, apoiados, porventura, em regras de experiência
comum, o acto determinasse, necessariamente, a não fixação ou a
não manutenção da residência na habitação adquirida.

Assim interpretado o quid decidendum proposto pelo Rte nas con-
clusões das alegações, pelo qual se afere a competência do tribunal,
e verificado que a questão incluída é exclusivamente de direito, im-
procede a excepção suscitada pelo MoPo, sendo o tribunal competente
para conhecer do recurso.

A leitura que se faz da acusação no despacho de sustentação de
fls. 58 é a correcta: a causa de caducidade invocada naquela peça
é a da falta de fixação da residência permanente na habitação adquirida
dentro do prazo de seis meses contados da aquisição (como se lê
no ponto 3), servindo a invocação da venda do prédio adquirido (pon-
to 3.1) como facto instrumental daquela outra (fundamental) invocada.

Ora, a cognição do juiz, como agora acontece neste tribunal e em
recurso, limitava-se à referida imputação de factos, tanto para o efeito
de dar como constituída a obrigação do imposto e juros compen-
satórios, que era resultado da extinção do direito à isenção pela ve-
rificação da condição resolutiva de que aquele direito dependia, como
para o efeito de verificar a prática da infracção e condenação na
respectiva multa.

A sentença moveu-se dentro desse âmbito e concluiu que, embora
provada a alegada venda, não se demonstrara o “motivo determinante
da caducidade”, pelo que julgou a acusação improcedente.

Implicitamente, julgando que, provado o facto instrumental referido
(a venda), este não era suficiente para integrar o fundamental (a
falta de fixação de residência em prazo), que, por seu lado, não lograva
comprovação directa.
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Não se questionando, como já se adiantou, tal resultado probatório
no recurso, há, apenas que decidir se a venda importava, juridicamente,
a referida falta de fixação de residência (agora a interessar como
conceito referido na lei, de direito, portanto).

Ora, na previsão da norma do art. 16o/A (redacção do DL 183-H/80,
de 9.6, vigente ao tempo da aquisição) elegia-se como condição re-
solutiva do benefício da isenção a não fixação da residência perma-
nente na habitação adquirida dentro de seis meses contados da aqui-
sição (al. a), a qual não se preenche pelo facto isolado da venda
do prédio dentro do período considerado, desacompanhado que está
este facto por circunstâncias relevantes no sentido daquele referido
evento. Aliás, a efectiva fixação da residência dentro do considerado
período era compatível com a venda do prédio que adquirido em
Junho de 80 veio a ser vendido em Outubro do mesmo ano.

Daí, que o único facto invocado na acusação que veio a ser provado
(a venda posterior do prédio) não integre a previsão legal da norma
que a mesma acusação refere, sendo que, como já se adiantou, assim
como era lícito à sentença recorrida conhecer do facto provado à
luz de outra previsão (a da al. b) do art. 16o/A), por esta importar
o conhecimento de outro facto (a não manutenção da residência per-
manente nos seus anos contados da aquisição), não invocado, também
o mesmo acontece nesta sede de recurso.

O que tudo apreciado leva à confirmação da sentença recorrida.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Junho 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, como fun-
damento do mesmo, facto que não consta da matéria de
facto dada como provada na decisão recorrida o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito, pelo que a
Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. não é hierar-
quicamente competente para o seu conhecimento, mas sim
o Tribunal Tributário de 2a Instância artigos 21o, 4, 32o,
1, b), e 41o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.

RECURSO No 19.175 de que é recorrente Armindo Pereira da Con-
ceição e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com a sentença do tribunal tributário de 1a instância
de Aveiro que julgou improcedente a presente impugnação, vem até
nós o impugnante Armindo Pereira da Conceição, extraindo da sua
alegação de recurso as seguintes conclusões:

1a - É inconstitucional tributar as gratificações dos empregados
das salas de jogo dos casinos, por violação dos princípios da igualdade
perante a lei e igualdade dos resultados, da legalidade tributária, da
justiça sistemática da legislação, da legalidade e da tipicidade do im-
posto, da proporcionalidade e da justiça;

2a - Estas gratificações não constituem retribuições de trabalho;
3a - Não é constitucional a aplicação analógica do regime tributário

das remunerações de trabalho às gratificações;
4a - No nosso ordenamento jurídico, os empregados das salas de

jogo dos casinos têm um tratamento jurídico que não existe em relação
a mais nenhum dos trabalhadores que recebem habitualmente esse
tipo de gratificações (empregados de cafés, bares, restaurantes, hotéis,
”boites”, taxistas, de turismo, etc), pois, o legislador sabe que os únicos
trabalhadores que podem ser efectivamente tributados pelas gorjetas
são os trabalhadores dos casinos;

5a - O sistema que só permite fiscalizar e tributar os empregados
dos casino representa uma clara desigualdade de tratamento fiscal
entre as diferentes categorias sujeitas ao imposto e que auferem
gratificações;

6a - A diferença de tratamento entre empregados das salas de jogo
e demais profissões que auferem habitualmente gorjetas não assenta
em qualquer justificação válida e assume carácter discriminatório que
viola o princípio constitucional da igualdade;

7a - Aliás, já o governo reconheceu essa discriminação e ilega-
lidade,quando, por despacho do Secretário de Estado do Orçamento
de 1 de Abril de 1991, se mandou não tributar as gorjetas de imposto
profissional nos anos de 1980 e 1981 porque «a tributação dos pro-
fissionais da banca dos casinos se apresentaria assim discriminatória».

8a - O princípio da justiça do sistema legislativo representa (embora
sem consagração expressa autónoma na nossa Constituição) um dos
pilares essenciais de qualquer Estado de Direito.

A legislação deve, no seu conjunto, ser recondutível a uma ideia
de justiça (e nunca a uma mera conveniência do poder ou dos seus
titulares).

Tal princípio da justiça sistemática impõe que o Estado seja coe-
rente, isto é, ou se desinteressa das gratificações para todos os efeitos
ou, então, interessa-se delas para todos os efeitos e está ínsito no
Estado de Direito Democrático consagrado no art.2o da Constituição.

9a - Submeter o rct. e demais empregados das salas de jogo dos
casinos a um tratamento diferenciado e não justificado por motivos
objectivos viola o princípio da justiça, quer cumulativa, quer distri-
butiva, consagrado no art.266o, 2, da CRP;

10a - De acordo com o princípio da legalidade do imposto, só
podem ser cobrados os impostos quando se verificam os pressupostos
aos quais a lei condiciona a existência de uma obrigação fiscal. Não
sendo as gorjetas exigíveis, nem contrapartida de trabalho contratual,
não é lícito e legal proceder ao seu alargamento por ficção do tipo
fiscal ”fazendo de conta” que são contrapartidas do contrato de tra-



28

1822

balho subordinado, pois isso quebra a unidade sistemática do direito
fiscal;

11a - No caso presente, o trabalhador não era obrigado a entregar
o modelo 5 (pois o art.6o do CIP não o obrigava e o § 3o desonerava-o)
pelo que o auto de transgressão foi mal levantado;

12a - A liquidação feita neste caso concreto é totalmente arbitrária
e o chefe da Repartição de Finanças, sem elementos para determinar
a matéria colectável, sem poderes específicos para liquidar o imposto
desconhecendo a taxa, agiu de forma aleatória, arbitrária, despro-
porcionada, inadequada e incerta. Ou seja, agiu ilegalmente.

13a - A sentença violou, entre outros, os arts.2o, 13o, 18o, 62o,
1, 106o, 2, 107o, 1, 266o, 2, da Constituição e o art.6o e seu § 3o

do CIP;
14a - Já a Comissão Constitucional, no seu Parecer no3/79, julgou

a inconstitucionalidade de tal tributação.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,

tendo o Exmo.PGA emitido douto parecer no sentido de que, não
versando o recurso apenas matéria de direito, esta formação é in-
competente, em razão da hierarquia, para dele conhecer.

Levada esta posição do Ministério Público ao conhecimento das
partes, o Rct. disse que ”não põe qualquer obstáculo a que o processo
seja enviado ao Tribunal Tributário de 2a Instância”, enquanto a Exma.
Representante da Fazenda Pública sustenta que o recurso tem por
fundamento exclusivamente matéria de direito.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, mister é debruçarmo-nos sobre a questão prévia

suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás, de conhecimento ofi-
cioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a sua procedência
prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão (artigos 3o

da LPTA, 45o do CPT e 101o e segts. do CPC).
Expostas que se mostram já as conclusões da alegação do recorrente

- onde se fixa o âmbito e o objecto do recurso -, importa, agora,
consignar a factualidade que a instância considerou provada, sendo
que do cotejo de uma e de outra brotará a resolução da questão
prévia em apreço.

Eis, pois, os factos disponíveis.
a) Encontra-se pendente contra o impugnante um auto de trans-

gressão por falta de apresentação da declaração modelo 5 referida
no art.6o do CIP, respeitante ao ano de 1988, porque, tendo auferido
nesse ano a importância de 627 587$00 de gratificações e sendo tra-
balhador por conta de outrém, não apresentou essa declaração;

b) Com base nos elementos do auto de notícia dito em a), foi
liquidado ao impugnante imposto profissional referente a metade das
importâncias recebidas, de acordo com a alínea e) do art.1o, por força
do disposto na alínea b) do art.2o do CIP;

c) A liquidação produziu, assim, imposto no valor de 37 535$00
e juros compensatórios de 3534$00;

d) No dia 23/IV/91, o impugnante fez apresentar a petição de im-
pugnação judicial relatada em 1.1.;

e) À data da entrada da petição de impugnação, a liquidação dita
em c) não havia ainda sido paga, nem debitada ao tesoureiro da
Fazenda Pública;

f) Por acção do impugnante e de outros, e dando acolhimento
às suas razões, o Senhor Provedor de Justiça levou ao Tribunal Cons-
titucional a questão da constitucionalidade da norma que deu nova
redacção ao art.1o, § 2o, c), do CIP;
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g) Assim, essa norma está (em 4.XII.93) a ser objecto de apreciação
da sua constitucionalidade pelo processo de fiscalização abstracta
no70/89 do Tribunal Constitucional.

Deste quadro factual desenhado pela instância não consta que o
Rct. é empregado de sala de jogo de casino, um dos factos nucleares
da sua tese, expressamente afirmado na conclusão 9a.

Tanto basta para se concluir que a matéria de facto não se mostra
consolidada, donde que o presente recurso ”per saltum” não versa
exclusivamente matéria de direito, por isso que falece a este Supremo
Tribunal competência hierárquica para dele conhecer, cabendo a mes-
ma ao Tribunal Tributário de 2a Instância - artigos 21o, 4, 32o, 1,
b), e 41o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.

Termos em que se acorda em declarar esta formação incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, cabendo
a competência para o seu conhecimento ao Tribunal Tributário de
2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Caso julgado formal. Suspensão da instância por vontade do
juiz — artos 276o, 1, c), e 279o do CPCivil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A suspensão da instância, por vontade do juiz, com fun-
damento em pendência de causa prejudicial, cessa quan-
do estiver definitivamente julgada a causa prejudi-
cial — arto 284o, c), do CPCivil.

II — O poder de suspender a instância, em tal caso, não assume
carácter discricionário, pelo que, sendo a respectiva de-
cisão recorrível, constitui-se caso julgado formal, tradu-
zido na preclusão da questão decidida, que não pode
ser objecto de diferente decisão, no mesmo processo.

RECURSO No 19.186 em que é recorrente Joaquim Duarte Miranda
Ferraz e recorrido Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo.
Sr. Conso Dr. COELHO DIAS.

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

1. Joaquim Duarte Miranda Ferraz, inconformado com a sentença
de fls. 41, proferida em 15.7.94, na qual se absolveu o Estado da
instância, nesta impugnação, por aquele deduzida, contra a liquidação
de imposto complementar de 1988, no montante de 134.710$00, dessa
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decisão veio recorrer para este STA, concluindo a alegação a sustentar,
em síntese, o seguinte:

- Neste processo de impugnação contra a liquidação de imposto
complementar de 1988 foi proferido despacho a ordenar a suspensão
da instância até decisão final no processo de impugnação de imposto
profissional, por haver relação de dependência entre os dois processos;

- Sem que tivesse ocorrido tal condicionalismo, proferiu o Mmo

Juiz sentença julgando a impugnação intempestiva;
- Nos termos do arto 672o do CPCivil, os despachos e as sentenças

que recaíam unicamente sobre a relação processual têm força obri-
gatória dentro do processo, salvo se por sua natureza não admitirem
recurso de agravo;

- O referido despacho não foi objecto de recurso, pelo que transitou
em julgado;

- Assim, gozando da força de caso julgado formal, obstava a di-
ferente decisão no processo, enquanto se mantivesse inalterado o
circunstancialismo a ele subjacente, pelo que a sentença proferida
violou o referido arto 672o, devendo, por isso, ser revogada;

- Se assim não se entender, deve considerar-se tempestiva a im-
pugnação, contrariamente ao decidido, porquanto na contagem do
prazo para a sua dedução deve atender-se ao preceituado no CPCI,
não sendo de aplicar o CPT, por força do disposto no arto 7o do
DL 154/91, que aprovou este último diploma, tendo sido violados,
por isso, esse dispositivo, o arto 58o do CIC, e o art. 89o do CPCI.

Termina pedindo, com o provimento do recurso, se revogue a sen-
tença recorrida e se ordene o cumprimento do despacho que sus-
pendeu a instância ou, quando assim se não entenda, a baixa do
processo para decisão de acordo com o direito aplicável, após fixação
dos factos para tal necessários.

1.1. Contra-alegando, pugnou a FaPa pela manutenção do decidido.
1.2. O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido de

a decisão recorrida ter violado caso julgado formal, pelo que o recurso
merecia provimento, desde logo, com tal fundamento, o qual se jus-
tificava, também, por ser tempestiva a impugnação, com aplicação
do CPT, o mesmo sucedendo, alias, se aplicável fosse o CPCI.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada a seguinte factualidade:
“a) — No dia 17/6/91, o ora impugnante foi notificado para, no

prazo de quinze dias, efectuar o pagamento eventual de imposto com-
plementar, secção A, do ano de 1988, no montante de 95.208$00,
e juros compensatórios de 39.502$00 - cfr. informação oficial a fls. 8.

b) — Não tendo o impugnante procedido ao pagamento eventual
da liquidação dita em a), foi a mesma debitada ao Tesoureiro da
Fazenda Pública no dia 17/7/91 cfr. informação oficial a fls. 8.

c) — No dia 30/10/91, o impugnante apresentou a petição de im-
pugnação judicial relatada em 1.1 — cfr. carimbo de entrada a fls. 2.

d) — O presente processo tem os seus termos suspensos, por ordem
do juiz, de acordo com o art. 279o do CPCivil.”

2.1. Com base nestes factos, começou o julgador por considerar
que o despacho que proferira a suspender a instância, por emitido
no uso de um poder discricionário do juiz, não impedia a prolação
de sentença uma vez que ocorria intempestividade da impugnação,
seguidamente apreciando esta excepção à luz do CPT, julgado apli-
cável, e concluindo, dada a sua procedência, a absolver o Estado
da instância.
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2.2. Ora, conforme se refere no probatório e se vê de fs. 38, proferiu,
de facto, o Mmo Juiz, um despacho em que, considerando haver clara
relação de dependência entre a presente impugnação judicial e outra,
deduzida contra a liquidação de imposto profissional, pelo mesmo
impugnante, julgou, de harmonia com o arto 279o, 1, do CPCivil,
haver motivo justificado para suspender a instância nestes autos até
decisão final no outro processo, consequentemente ordenando tal
suspensão.

Tal despacho, notificado às partes, transitou em julgado.
E, seguidamente, sem que qualquer informação fosse prestada no

processo, relativamente à outra impugnação, proferiu o Mmo Juiz
a já referida decisão, ora recorrida.

A suspensão da instância, por vontade do juiz, com fundamento
em pendência de causa prejudicial, prevista naquele arto 279o do CPCi-
vil, com referência ao arto 276o, 1, c), cessa quando estiver defini-
tivamente julgada a causa prejudicial — arto 284o, c), do CPCivil.

E o poder de suspender a instância não assume carácter discri-
cionário, dependendo da verificação do condicionalismo para tal fi-
xado na lei, no caso, a existência de causa prejudicial, pelo que, ca-
bendo recurso da decisão que ordene tal suspensão — arto 679o do
CPCivil — sem que seja interposto, verifica-se a preclusão da questão
processual decidida, formando-se caso julgado formal — arto 672o im-
peditivo de diferente decisão, no mesmo processo, daquela questão
(cfr. Rodrigues Bastos “Notas ao Cod. Proc. Civil”, Vol. II, pág. 44,
e Vol. III, pgs. 256/257, e A. dos Reis, “Anotado”, pgs, 156/157).

Assim, estava vedado ao julgador fazer cessar a suspensão da ins-
tância, com os fundamentos em que alicerçou a decisão recorrida,
a qual, por violadora de caso julgado formal, é ilegal e não pode,
por isso, manter-se na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Natureza. Prazo. Caducidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Com a entrada em vigor da L.P.T.A., o recurso con-
tencioso passou a ser configurado, positivamente, como
um meio processual de tutela judiciária dos direitos e
interesses legalmente protegidos dos administrados, de que
estes são titulares perante o direito positivo e face à
Administração.
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II — Essa concepção resulta da substancialização da situação
jurídica do administrado, por banda do direito positivo,
mormente constitucional, que tem como contraface a atri-
buição de um direito sujectivo a que corresponde um
meio de defesa judicial, em termos assemelhados à acção
(arto 2o do C.P.C.).

III — A impugnação judicial recebeu esse novo conteúdo por
ter a mesma natureza do recurso contencioso e ainda
por lhe ter sido equiparada legalmente (arto 62o, n.o 1,
al. a) do E.T.A.F.).

IV — Assim, ao cômputo do prazo da impugnação judicial
passou a aplicar-se a regra do arto 279o do C. Civil,
nos mesmos termos que o arto 28o, n.o 2 da L.P.T.A.
prescreveu para os recursos contenciosos, e não o disposto
no arto 144o, no 3 do C.P.Civil, como anteriormente se
defendia.

V — O prazo está referido ao tempo em que os direitos e in-
teresses legalmente protegidos podem ser tutelados em
juízo, à relação material, e não ao processo que só surge
com a interposição do recurso.

Recurso n.o 19.208. Recorrente: Imobiliária Construtora Grão-Pará,
S.A. Recorrido: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Ben-
jamim Rodrigues.

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

I - IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO-PARÁ, S.A., pessoa
colectiva no 500136971, com sede na Rua Castilho, no 50, em Lisboa,
dizendo-se inconformada com a sentença de 94.12.12. do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (5o Juízo), que lhe julgou im-
procedente a impugnação judicial que deduzira da liquidação da taxa
de conservação de esgotos de 1988, do montante de 2.232.874$00,
dela recorre directamente para esta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação e o
reenvio dos autos ao tribunal a quo para que este aprecie o fundo
da questão.

II - Como fundamentos da alteração do julgado, pedida a esta
instância, invoca as razões desenvolvidas nas alegações de recurso
e condensadas nas seguintes proposições conclusivas:

1a - A taxa de conservação de esgotos de 1988 foi posta à cobrança
à boca do cofre no mês de Novembro de 1988, tendo a abertura
do cofre ocorrido em 01.11.1988.

2a - A recorrente interpôs a competente impugnação judicial no
dia 3 de Fevereiro de 1989.

3a - O prazo de interposição de impugnação judicial, nos termos
do arto 89o do C.P.C.I, alínea a), era de 90 dias a contar do dia
imediato ao da abertura do cofre para a cobrança das contribuições
e impostos.

4a - A Impugnação Judicial tem a natureza de recurso contencioso
e não de acção, pelo que, o respectivo prazo de interposição é um
prazo judicial, que não de interposição de acção.

5a - O C.P.C.I. não estipula expressamente a forma de contagem
desse prazo.
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6a - Por força da alínea c) do § único do artigo 1o do C.P.C.I.,
nos casos omissos aplicam-se as normas do processo civil, no caso
vertente, o arto 144o do C.P.C..

7a - Nos termos do disposto no supramencionado artigo 144o do
C.P.C., o prazo é contínuo, suspendendo-se durante as férias, do-
mingos, sábados e dias feriados.

8a - O processo de Impugnação Judicial e as suas normas têm
natureza especial, pelo que, afastam as normas gerais dos Tribunais
Administrativos, quanto à interposição de Recursos Contenciosos.

9a - Resulta a contario do § único do artigo 1o do C.P.C.I. que
a legislação que regula o processo dos tribunais administrativos, no-
meadamente a que regula os Recursos Contenciosos, não é aplicável
ao processo de Impugnação Judicial ou, pelo menos, não é aplicável
antes de o serem as normas do C.P.C..

10a - Pelo que a L.P.T.A. não é aplicável ao caso presente.
11a - Da mesma forma que não o era a legislação anterior, re-

guladora do processo, nos Tribunais Administrativos, do Recurso Con-
tencioso, que a L.P.T.A. veio substituir.

12a - Assim, não é aplicável à situação sub judice o artigo 28o,
no 2 da L.P.T.A.

13a - Em conclusão, é tempestiva a Impugnação Judicial interposta
pela ora recorrente em 3 de Fevereiro de 1989.

Como preceitos violados indica os artos 1o e 89o do C.P.C.I. e
144o do C.P.C.

III - A Fazenda Pública contra-alegou, defendendo a manutenção
do julgado, esteando, em síntese, a sua argumentação na qualificação
do prazo de proposição do recurso contencioso como tendo natureza
substantiva, por dizer respeito ao período de tempo durante o qual
o direito à tutela judiciária para a defesa de direitos e interesses
legítimos pode ser exercido e na consideração de que só com a in-
terposição do recurso contencioso se pode falar da existência de um
litígio, não fazendo sentido configurar o prazo para essa interposição
como um acto já praticado dentro do processo, de natureza adjectiva.

IV - O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal,
após considerar que a sua mais recente e uniforme jurisprudência
é no sentido de o prazo de impugnação judicial, no domínio de vigência
do C.P.C.I., dever ser contado nos termos do arto 279o do C.Civil,
pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

V - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A Sentença Recorrida
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação judicial

por considerar verificada a excepção peremptória de caducidade do
direito de acção, absolvendo a Câmara Municipal de Lisboa do pedido.

Para assim concluir, o senhor juiz, alinhando pela jurisprudência
deste Supremo Tribunal, que cita, configurou a impugnação judicial
como um recurso contencioso cujo prazo haveria de computar-se nos
termos do arto 279o do C.Civil, por força da aplicação analógica,
nos termos do arto 10o, n.o 2 do mesmo compêndio normativo, do
disposto no arto 28o, no2 da L.P.T.A., já que também ali o objecto
processual se traduzia na anulação total ou parcial dos actos tribu-
tários, sendo um prazo de caducidade do direito de acção.

B - A Questão decidenda.
A questão a decidir no recurso é a de saber qual a natureza do

prazo de impugnação judicial, no domínio do C.P.C.Impostos, se pro-
cessual ou adjectivo, se substantivo.



1828

C - A Matéria de Facto
A sentença recorrida deu por provado, sem discordância mani-

festada das partes, o seguinte quadro fáctico:
a) - A impugnante dedica-se à construção em geral, quer pública,

quer particular, à compra de prédios para revenda e ainda a qualquer
outra actividade que lhe convenha e que a Assembleia Geral delibere.

b) - Pelo exercício da referida actividade, a impugnante, em 1986,
encontrava-se colectada em Contribuição Industrial, Grupo A.

c) - Em 1986, a impugnante era dona, legítima proprietária e pos-
suidora das fracções autónomas designadas pelas letras A, B, C, F,
L, N, P, R, S, T, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, LL, MM, NN,
OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, XX, ZZ, AAA, BBB E CCC do
prédio, em regime de propriedade horizontal, sito na Rua Castilho,
no 50, em Lisboa, descrito sob o no 1213, a fls. 84 vo do Livro B-4
da 6a Conservatória do Registo Predial de Lisboa e inscrito na matriz
predial urbana da freguesia do Coração de Jesus, sob o arto 715o.

d) - As fracções designadas pelas letras L, P, R, DD, EE, GG,
HH, II, JJ, LL, MM e NN encontravam-se arrendadas no ano de
1986.

e) - As restantes fracções encontravam-se adstritas, pela impug-
nante, ao exercício da sua actividade económica, com excepção da
fracção S que se encontrava a ser explorada, contra a vontade da
impugnante, pela SASSETI - Sociedade Portuguesa de Música e Som,
Lda, pelo que lhe moveu uma acção de restituição (manutenção)
de posse, que correu termos sob o no 2506/85, pela 2a Secção do
17o Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

f) - As fracções A, B, C, D, F e N destinavam-se a ser vendidas
no âmbito da sua actividade de compra de prédios e revenda dos
mesmos.

g) - As fracções T, CC, FF, OO, PP, RR, SS, TT, UU, VV, XX,
ZZ, AAA, BBB e CCC foram utilizadas pela impugnante durante
todo o ano de 1986, com os seus próprios serviços administrativos,
financeiros, técnicos e demais sectores de actividade económica.

h) - Em 1988, os serviços competentes da Câmara Municipal de
Lisboa procederam à liquidação da taxa de conservação de esgotos,
das diversas fracções do prédio urbano propriedade da impugnante
e identificado em c) que antecede, referente ao rendimento de 1986,
no valor de Esc. 2.232.874$00.

i) - A taxa referida em h) que antecede foi posta a cobrança a
boca do cofre no mês de Novembro de 1988, tendo a abertura do
cofre ocorrido em 1.11.1988 (terá de entender-se 2 de Novembro,
por o dia 1 ser feriado, e, como tal, o cofre não estar aberto para
pagamentos e essa circunstância constituir facto notório, do conhe-
cimento do tribunal, nos termos do arto 514o, no 1 do C.P.Civil) e,
não tendo sido paga, relaxou, tendo dado origem à execução fiscal
n.o 46.026/89, pendente na 3a Secção do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa (5o Juízo), vencendo juros de mora desde 1/12/1988.

j) - No dia 3/2/1989, a ora impugnante deduziu a presente im-
pugnação judicial.

D - A Fundamentação
Nos termos do arto 89o do C.P.C. Impostos, o prazo para se deduzir

a impugnação judicial era de 90 dias, a contar do dia imediato ao
da abertura do cofre no caso da cobrança virtual - alínea a) - e do
dia imediato ao da cobrança eventual, ou seja do pagamento - alínea b).

Mas a grande querela que se registou, no período de vigência do
C.P.C. Impostos, foi a de saber em que termos é que se contava
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esse prazo: se nos termos do arto 144o, no 3 do C.P.Civil, se nos
termos do arto 279o do C. Civil, ou seja, ali, com suspensão do prazo
durante as férias, sábados, domingos e feriados e aqui, apenas com
a transferência do termo ad quem para o primeiro dia útil seguinte
quando aquele termo ocorresse num dos referidos dias.

A solução do pleito situa-se ainda dentro dessa controvérsia dou-
trinal e jurisprudencial.

Aquelas duas soluções assentavam em diferentes concepções da
natureza da impugnação judicial.

A primeira arrancava da configuração da impugnação judicial como
tendo a natureza de um verdadeiro recurso contra um acto - o acto
tributário -, cuja anulação se propunha alcançar, com fundamento
na sua ilegalidade (cfr. arto 5o do C.P.C.Impostos).

A segunda olhava o recurso contencioso pelo mesmo prisma com
que perspectivava a acção judicial, fazendo realçar uma certa iden-
tidade dos seus efeitos na Ordem Jurídica: em ambos os meios pro-
cessuais se operava uma mudança na Ordem Jurídica: a similitude
era total no caso do recurso contencioso e na acção constitutiva.

Todavia, no fundo o que dividia as duas correntes não era tanto
a configuração da impugnação judicial como recurso contencioso, mas
antes a concepção da posição do particular perante a Administração
e do respectivo contencioso administrativo. Por isso, a jurisprudência
e a doutrina construíram a mesma solução, quer para a impugnação
judicial, quer para o recurso contencioso directo (cfr. Alberto Xavier,
Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pags. 43 e sgs.:
José Manuel Cardoso da Costa, Lições de Direito Fiscal, pags. 289;
Rodrigues Pardal, Questões de Direito Fiscal, III, ppgs. 140, e Código
de Processo das Contribuições e Impostos, 1o, pgs. 66 a 68; Alfredo
José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos, Anotado, 2a edição, pgs. 280; Acs. deste Tri-
bunal, 2a Secção, de 79.03.28 e 85.11.03, in, respectivamente, Acs.
Dts. nos 214, pgs. 836; 289, pgs, 43 e 293, pgs. 584 e da 1a Secção,
de 82.03.18. 82.01.08 e 83.04.20, in, respectivamente. Acs. Dts. nos 250,
pgs. 1203, 245, pgs. 592 e 262, pgs. 131).

Aquela primeira corrente mantinha-se cativa de um certo enten-
dimento, vindo ainda dos primórdios do contencioso administrativo,
segundo o qual o processo administrativo era ainda uma forma de
auto-controlo da Administração, representada numa continuação do
processo no foro judicial, sem que se tenha sensibilizado pela mudança
verificada pela introdução ao hetero-controlo (tribunais independen-
tes da Administração), e cujo escopo, mesmo quando impulsionado
pelo particular, não deixava de traduzir-se, prevalente e principal-
mente, na prossecução do interesse público da reposição da legalidade
e em que só, acessoriamente, saía defendido o seu direito, por a
lesão do interesse público coincidir com o seu prejuízo. A função
do particular assemelhava-se à de um Ministério Público, interessado
na defesa da legalidade por cuja pauta a Administração devia reger
a sua actuação.

Dentro desta perspectiva, bem se entendia que o prazo de inter-
posição do recurso contencioso fosse judicial, pois a introdução do
feito em juízo não era mais do que a continuação de um anterior
processo administrativo, a que havia de referir-se (a um acto nele
praticado) o cômputo do respectivo prazo.

Todavia, a crescente acentuação dos princípios materiais do Estado
de Direito e, no nosso caso, a consagração constitucional de ver-
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dadeiros direitos do administrado em face da Administração, na Cons-
tituição da República de 1976, começaram a pôr o acento tónico
na titularidade das situações jurídicas subjectivas do particular, nos
seus direitos subjectivos e também nos seus interesses legalmente pro-
tegidos. O particular passa a ser sujeito de direitos substantivos em
face da Administração e, consequentemente, o recurso contencioso
passa a ser entendido como um meio processual, livremente con-
formável pelo legislador ordinário, tal como nas acções para defesa
daqueles direitos substantivos.

O processo judicial (recurso contencioso) passou, então, a ser visto,
quando prosseguido pelo particular, como um simples meio processual
de defesa ou tutela judiciária de interesses próprios, dos seus direitos
e interesses legalmente protegidos. A perspectiva do recurso é agora,
em tal caso, a defesa da posição jurídica subjectiva do particular,
contraface do direito substantivo, assemelhado ao que se passa nas
acções em que se exercita o direito subjectivo ou potestativo, conferido
pelo direito substantivo (arto 2o do C.P.C.), não estando primacial-
mente presente qualquer intenção de realização do interesse público
de fazer com que a Administração actue conforme o direito. A anu-
lação do acto, que corresponde ao pedido imediato do particular,
não é senão a via forçosa ou necessária de como se consegue proteger
o direito subjectivo lesado, que constitui o pedido mediato (Vasco
Pereira da Silva, Para Um Contencioso Administrativo dos Particu-
lares, pgs. 186).

Foi esta concepção da justiça administrativa, que o Professor Ro-
drigues Queiró logo intuiu, sabiamente, decorrer dos novos tempos
do direito positivo, que o levaram a defender que o prazo do recurso
contencioso era um prazo de caducidade, de direito substantivo (R.L.J.
anos 113-91; 115-180 e 116-311).

É também ela que subjaz à adopção pelo legislador da L.P.T.A.
(DL. no 267/85, de 16 de Julho) da regra consignada no arto 28o,
no 2, segundo a qual os prazos de interposição do recurso contencioso
se contam nos termos do arto 279o do Código Civil.

O prazo contende com a defesa ou tutela judicial do direito sub-
jectivo ou do interesse legalmente protegido, conferidos pelo direito
substantivo ou material, e não é efeito da prática de um anterior
acto do processo administrativo.

Ora, como nos ensina Alberto dos Reis (Comentário ao Código
de Processo Civil, II, pgs. 57), “os prazos de caducidade não são
prazos judiciais, ainda que digam respeito à proposição de acções
em juízo. Esses prazos são de direito substantivo, pois são inspirados
em considerações de direito material. Constituem um elemento da
relação material. Observa-se que o prazo judicial supõe que a acção
está em juízo e assinala o lapso de tempo necessário, segundo a lei,
para se produzir certo efeito processual ou, de acordo com outra
definição, para a prática de um acto judicial. Não é isto o que se
verifica com o prazo fixado para a proposição de uma acção em juízo”.

Perante o que vai dito, fácil é reconhecer que o legislador da
L.P.T.A. mais não fez do que dar expressão positiva à verdadeira
natureza que o recurso contencioso foi adquirindo com a evolução
dos princípios materiais do Estado de Direito e, principalmente, com
a sua consagração constitucional, de uma substantivização da posição
jurídica dos particulares perante a Administração.

Tal conteúdo foi, evidentemente, também adquirido pela impug-
nação judicial, dado que esta não deixa de ter a mesma natureza
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de um recurso contencioso de um acto da Administração, cuja anu-
lação se pretende, com fundamento no concreto comportamento in-
válido da Administração, na ilegalidade com que o acto por ela pra-
ticado se acha afectado, com vista a defender os direitos e interesses
legalmente protegidos pelo contribuinte e até porque como tal foi
também concebida no arto 62o, no 1, alínea a) do E.T.A.F. (DL.
no 129/84, de 27 de Abril).

Daí que, mesmo raciocinando na linha da recorrente, de nos vermos
dirigidos para o Código de Processo Civil, por via da remissão do
arto 1o, § único, alínea c) do C.P.C.I, tivéssemos de nos quedar no
no 4 do arto 144o e buscar noutra lei, essa substantiva, a definição
do cômputo do prazo de interposição da impugnação judicial.

Também aqui a transmutação legal e doutrinal da natureza do
recurso contencioso não poderia deixar de reclamar a aplicação da
mesma regra. Assim o exige a unidade do sistema jurídico, cuja in-
vocação se mostra forçosa pela similitude de tutela judiciária que
os dois meios processuais propiciam aos direitos e interesses legal-
mente protegidos dos administrados, bem como a referida identi-
ficação legal da impugnação como recurso contencioso.

A positivação operada pela L.P.T.A., quanto ao prazo de recurso,
encontra-se, pois, estendida à impugnação judicial pelas razões adu-
zidas. Também aqui o prazo da respectiva proposição se afere nos
termos do arto 279o do C.Civil.

Desde há muito que a jurisprudência se fixou decididamente neste
sentido (cfr. a título de exemplo, os Acs. deste Tribunal, de 88.10.12
(Pleno), in Ap. D.R., pgs. 1096; de 90.05.30, in Acs. Dts. no 367,
pg. 888; de 91.03.20, in Rec. 12.977; 91.06.12, in Rec. 13.176: 93.01.13,
in Rec. 14.357; de 93.04.21, in Rec.15 068: 93.09.22, in Rec. 16.140).

Volvendo ao caso concreto, temos que efectivamente o direito de
propor a impugnação se havia já extinguido por caducidade à data
em que a petição da mesma foi apresentada em juízo. Na verdade,
tendo-se o prazo iniciado no dia 3 de Novembro de 1988 (dia imediato
ao da abertura do cofre para a cobrança da taxa, que só ocorreu
em 2 de Novembro, e não no dia 1, referido no probatório, por este
ser dia feriado, o que constitui facto notório - arto 514o, no 1 do
C.P.Civil), os 90 dias concedidos pela referida lei (Arto 89o, al. a)
do C.P.C.I.) esgotaram-se em 89.01.31, que era dia útil (terça-feira)
e a petição da impugnação apenas foi apresentada em 89.02.03.

Não obstante o facto da abertura do cofre se ter verificado no
dia a seguir ao indicado na sentença, sempre a impugnação se teria
de julgar improcedente, como se decidiu, por caducidade do direito
do recurso (“acção”), que é uma excepção peremptória ou substancial
que faz caducar o direito que a impugnante pretendia fazer valer
e de conhecimento oficioso (artos 493o, n.o 2 do C.P.Civil e 333o,
no 1 do C. Civil).

VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em negar provimento ao recurso jurisdicional e confirmar a
douta sentença recorrida.

Custas pela recorrente, como procuradoria de 50 %.

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues — Car-
los Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — José de Jesus Cos-
ta — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 21 de Junho de 1995.

Assunto:

OPOSIÇÃO. Matéria de direito. Tribunal de revista. Gerência
de direito e gerência de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo só conhece de matéria de direito nos pro-
cessos inicialmente julgados no tribunal tributário de 1a

instância.
2 — Este STA como tribunal de revista tem de acatar a matéria

de facto fixada pelo Tribunal Tributário de 2a Instância.
3 — A responsabilidade dos sócios gerentes, nos termos do

art. 16 do CPCI (cfr. arts. 146 e 176, alínea b)) exige
que se verifique, além da gerência nominal, a gerência
real é efectiva durante o período a que respeita a dívida
exequenda — seja o nascimento da obrigação tributária,
seja do seu pagamento voluntário.

4 — Se o oponente não foi gerente de facto durante o período
a que respeita a dívida exequenda, não é responsável
pelo seu pagamento por não haver cumulação da gerência
nominal com a gerência de facto.

Recurso no 19.257, em que é Recorrente a Fazenda Pública, Recorrido
António Afonso Gabriel de Almeida Oliveira, em que é Relator
o Exmo Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

António Afonso Gabriel de Almeida Oliveira, casado, residente
na Alameda das Linhas de Torres, no 187, 1o Esq., Lisboa, veio opor-se
à oposição fiscal deduzida contra a executada Sociedade de Repre-
sentações Vasconcelos, Lda, SORVAL, para a cobrança coerciva da
quantia de 12.167.499$00, relativo ao imposto de transacções (IT)
referente aos anos de 1980, 1981 e 1983, que contra ele reverteu,
nos termos e com os fundamentos seguintes:

Nunca exerceu a gerência de facto na sociedade executada.
Era apenas sócio da referida sociedade executada desde 2-5-79

até 4.6.81, pelo que nunca poderia ser responsabilizado pelo imposto
de três anos.

Com efeito, como Engenheiro, era o técnico que chefiava a Secção
de Laboratório e Controlo Industrial.

A representante da Fazenda Pública, na sua resposta, manifesta-se
pela improcedência quanto ao ano de 1981 e procedente quanto aos
anos de 1982 e 1983.

A Mma Juíza do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa
— 10o Juízo — julgou a oposição totalmente procedente por o opo-
nente ter provado não ter exercido a gerência de facto nos anos de
1980 e 1981, nem posteriormente, tendo até deixado de ter a qualidade
de sócio em 4.6.81.

A digna representante da Fazenda Pública, não se conformando
com tal decisão, interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a

1833

Instância que, por acórdão de 7.12.93, negou provimento ao recurso
por o oponente não ter exercido no período a que respeita a dívida
exequenda (Janeiro a Junho de 1981) a gerência de facto da sociedade
executada.

O digno representante da Fazenda Pública interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, alegando em resumo: o oponente adquiriu
a qualidade de sócio gerente da executada em 2.05.79, ficando desde
logo nomeado gerente, qualidade que manteve até 4.06.81; a divida
ao IT respeita aos anos de 1981, 1982 e 1983, o que desde logo
o torna responsável; o oponente tinha a supervisão e a responsa-
bilidade de um sector que directamente tinha a ver com a respon-
sabilidade que pela reversão da execução lhe é imputada: importa
frisar que, de acordo com a jurisprudência pacífica, provando-se a
gerência nominal ou de direito presume-se a gerência de facto, sendo
certo que o oponente não conseguiu ilidir tal presunção.

O oponente, ora recorrido, não contra-alegou.
O distinto representante do Ministério Público junto deste STA

é de parecer que o recurso não pode proceder por o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância ter assentado em que o oponente nunca exer-
cera de facto a gerência: fora sempre, e apenas, chefe da secção
técnica da empresa, e esse juízo de facto impõe a este STA - art.
21o, no4 do ETAF, pelo que a tese do R. assenta na negação daquele
facto.

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

facto:
a) No 10o Juízo do T.T. de 1a Instância de Lisboa foi instaurada

execução fiscal (Proc. 328a/87 e apenso) contra a SORVAL — So-
ciedade de Representações Vasconcelos, Lda. para cobrança coerciva
do T.T., respeitante aos anos de 1981, 1982 e 1983, no montante
global de 12.167.499$00, sendo do ano de 1961 a importância de
1.195.250$00.

b) Por despacho de 16.01.89 (fls. 17), na falta de bens penhoráveis
da executada, foi ordenada a reversão da execução contra os sócios
gerentes identificados e dentre eles contra o oponente.

c) Por escritura de 2.05.79, o oponente adquiriu a qualidade de
sócio da SORVAL — Sociedade de representações Vasconcelos Lda.
(fls. 5 a 9).

d) Nos termos da referida escritura, o sócio José de Vasconcelos,
à data titular de uma quota no valor nominal de 1.600.000$00, dividiu
a sua quota em 5 novas quotas, uma de 800.000$00 que reservou
para si, e 4 de 200.000$00, cabendo uma ao oponente pelo preço
de 200.000$00;

e) Nos termos da acta no 36 da Assembleia Geral de 25.05.80,
o no5 do Pacto Social da Sociedade, originariamente executada, passou
a ter a seguinte redacção:

”A Gerência ... com ou sem remuneração, conforme foi deliberado,
fica a cargo de todos os sócios que entre si distribuirão os respectivos
serviços, mas para obrigar a sociedade é bastante a assinatura de
qualquer dos gerentes F ou C ou do Eng. António Afonso Gabriel
Almeida Oliveira (fls. 60 e 61).

f) Mais consta daquela acta que os gerentes José de Vasconcelos
Júnior e Eng. António Afonso Gabriel Almeida Oliveira outorguem
e assinem a respectiva escritura, autorizando em nome da sociedade
a divisão e cessões de quotas, procedendo à alteração do pacto social.
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g) Por escritura de 4.06.81, o oponente cedeu a quota de que era
titular na sociedade executada ao sócio José de Vasconcelos Júnior,
saía da sociedade renunciando à gerência (fls. 15 a 19).

h) No período compreendido entre 1972 e Agosto de 1981, o opo-
nente na qualidade de engenheiro, chefiou a Secção de Laboratório
e Controlo Industrial da executada, actividade por que recebia um
vencimento certo (depoimentos de fls. 42 a 45).

i) A referida Secção estava instalada na R. Artilharia Um, no 104-D,
r/c, em Lisboa (fls. 42 a 45).

j) A parte financeira e administrativa da sociedade executada en-
contrava-se instalada na indicada R. Artilharia Um, no 104, mas no
4o andar.

l) Toda a correspondência relativa à sociedade era sujeita à apre-
ciação dos sócios José de Vasconcelos e Ângela Salazar da Silva,
os quais deram seguimento a mesma (fls. 42 e 45).

m) Todos os contactos respeitantes à sociedade executada eram
apreciados, decididos e assinados pelos sócios referidos José de Vas-
concelos e Ângela Salazar da Silva (fls. 42 e 45).

n) O oponente, na chefia da Secção de Laboratório e Controlo
Funcional, à semelhança dos restantes chefes de Secção, apenas fazia
prepostas de encomendar a bens ou serviços aos sócios gerentes José
Vasconcelos e Ângela Salazar que decidiam as propostas apresentadas
(fls. 42 e 45).

o) No exercício das indicadas funções de chefia, o oponente só
dava ordem aos funcionários de si dependentes nos termos funcio-
nários, nada decidindo, nomeadamente, quanto ao regime de férias,
faltas e licenças dos funcionários (fls. 42 a 45).

p) Conforme declarações do sócio maioritário, José de Vasconcelos
Júnior, o oponente nunca desempenhou funções de gerência de facto
da sociedade antes teve apenas a seu cargo a chefia da secção técnica
até à sua saída em Julho de 1981.

q) Não se provam outros factos.
Perante esta matéria de facto o Tribunal Tributário de 2a Instância

negou provimento ao recurso por o oponente não ter exercido, no
período a que respeita a dívida exequenda (Janeiro a Junho de 1981)
a gerência de facto da sociedade executada.

O digno representante da Fazenda Pública interpôs recurso para
este Supremo Tribunal por o oponente ter a gerência nominal ou
de direito, por isso, presume-se a gerência de facto, sendo certo que
o oponente não conseguiu ilidir tal presunção.

O distinto representante do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso não pode proceder face à matéria
de facto assente pelo acórdão recorrido — o oponente nunca exerceu
de facto a gerência e foi sempre, e apenas chefe de secção técnica
da empresa.

Delineada a questão, urge apreciá-la.
2. O presente processo de oposição foi inicialmente julgado no

Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa — 10o Juízo — com
recurso para o Tribunal Tributário de 2a Instância e do acórdão deste
para esta secção de Contencioso Tributário do STA.

Isto significa que este Supremo Tribunal, neste recurso, só conhece
matéria de direito (art. 21, no4, do ETAF) ou seja, aplica aos factos
fixados pelo tribunal a quo o regime jurídico que julgar adequado
(art. 729, no1, do CPC).
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Não foi atacada a matéria de facto dada como provada para se
poder utilizar o regime estabelecido nos arts. 729, nos 2 e 3, e 730
do CPC.

A Fazenda Pública alega apenas que, provando-se a gerência no-
minal ou de direito, presume-se a gerência de facto, sendo certo que
o oponente não conseguiu ilidir tal presunção.

Acontece que o acórdão recorrido deu como provado — v. supra
no1, alínea p) — que o oponente nunca desempenhou funções de
gerência de facto da sociedade, antes teve apenas a seu cargo a chefia
da secção técnica até à sua saída em Julho de 1981.

Quer dizer: o acórdão recorrido deu como provado que o oponente
nunca exercera a gerência de facto, tendo deixado até de ser sócio
em Julho de 1981.

3. Da matéria de facto provada resulta que apenas está em causa
o IT referente aos meses de Janeiro a Junho de 1981.

A situação de facto em apreço é tutelada pelo art. 16 do CPCI.
Não lhe é aplicável as alterações complementares introduzidas pelo

DL 68/87, de 9.2, porque, embora a reversão tenha tido lugar em
16.01.89 — ver supra no1, alínea b) — o artigo único do diploma
é uma norma de direito substantivo, aplicando-se apenas as obrigações
tributárias cujo facto tributário nasça posteriormente a sua entrada
em vigor.

O mesmo se tem de dizer quanto à aplicação do art. 13o do CPT
— que entrou em vigor em 1.07.91 — que, por ser uma norma de
direito material, não tem aplicação retroactiva, por isso, não tem qual-
quer influência na apreciação do caso sub judice.

Portanto, ao caso em apreço, é aplicável o art. 16 do CPCI.
4. Ora, é entendimento corrente — quer da jurisprudência quer

da doutrina — que, para se verificar a responsabilidade dos sócios
gerentes, nos termos do art. 1620 CPCI (cfr. os arts. 146 e 176, alínea
b)) se verifique, além da gerência de direito ou nominal, ocorra tam-
bém a gerência real e efectiva, durante o período a que respeita
a dívida exequenda — seja do nascimento da obrigação tributária seja
do seu pagamento voluntário (cfr., por todos, o acórdão de 3.05.89,
no Apêndice ao DR de 15.5.91, p. 561 e AD 339, p. 378 e na Rev.
Leg. e Jur. 125, p. 38, com anotação favorável do Professor Doutor
Teixeira Ribeiro e de 2.3.95 recursos nos 14.930 e 18.760).

No caso em apreço, não se levantam dúvidas quanto à gerência
nominal ou de direito, pois a mesma consta da escritura de 2.05.79 — v.
supra no1, alínea c).

O acórdão recorrido deu como provado que o oponente nunca
exerceu as funções de gerente da sociedade executada, teve apenas
a seu cargo a chefia da secção técnica até à sua saída em Janeiro
de 1981 — ver supra no1, alínea p).

Quer dizer: o acórdão recorrido deu como provado que o oponente
alegou e provou que não exercera efectivamente, a gerência de facto
durante o período da divida exequenda em causa. E esta matéria
de facto tem de ser acatada por este Tribunal de revista (art. 729,
no1, do CPC).

Se o oponente não exerceu a gerência de facto durante o período
a que respeita a dívida exequenda (Janeiro a Junho de 1981) não
pode ser responsável pela dívida em execução, pois não houve cu-
mulação da gerência nominal com a gerência de facto para que se
verificasse a responsabilidade prevista no art. 16 do CPCI.
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5. Em seguimento do exposto, as conclusões alinhadas pelo Re-
corrente não tem êxito, pelo que o acórdão recorrido não sofre
censura.

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

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

Lisboa, 21 de Junho de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Cessão de exploração do estabelecimento comercial. Contri-
buição predial. Contribuição industrial. Dupla tributação.
Duplicação de colecta.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A lei equipara a cedência da exploração do estabeleci-
mento comercial ao arrendamento para efeitos de in-
cidência da contribuição predial, fazendo corresponder
o rendimento do prédio ao preço da cedência.

II — O rendimento auferido por virtude dessa cedência deverá
ser considerado como um proveito na cédula da con-
tribuição industrial.

III — Por seu lado, a contribuição predial paga pelo rendimento
da cedência de exploração do estabelecimento comercial
é, consoante os casos previstos nos preceitos, ou um custo
a considerar no apuramento do lucro tributável da con-
tribuição industrial (artos 26o, no 6, e 37o, al. c) do C.C.I.)
ou uma colecta a abater à da contribuição industrial,
nos termos do arto 89o, al. b) do C.C.I.

IV — Não se verifica qualquer duplicação de colecta pelo facto
de o preço da cessão de exploração do estabelecimento
comercial ser atingido pelas duas referidas cédulas
tributárias.

V — Existe uma dupla tributação legal, embora parcial, de
tal rendimento, no caso de a contribuição predial dele
resultante ser apenas considerada como um custo, na
cédula da contribuição industrial.

Recurso no 14.358. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Xavie-
res, Lda; Relator: Ex.mo Conselheiro 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 de Braga, dizendo-se inconformado com
a sentença, de 92.02.06, daquele tribunal, que julgou procedente a
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impugnação judicial do acto de liquidação da contribuição predial
relativa aos anos de 1985 e 1986, do montante de, respectivamente,
17.537.448$00 e 16.165.709$00, deduzida pela sociedade comercial
XAVIERES, Lda, com sede no Lugar de Caneiros, da freguesia de
Fermentões, do concelho de Guimarães, e consequentemente decre-
tou a sua anulação, dela recorre directamente para esta Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a sua revogação e a improcedência da impugnação.

II — Como fundamento da alteração do julgado, que pede desta
instância, invoca as razões que, desenvolvidas nas suas alegações, con-
densou nas seguintes proposições conclusivas:

1a — A tributação global a que estão sujeitos os contribuintes do
Grupo A da Contribuição Industrial, não obsta à tributação de de-
terminados rendimentos em outras cédulas tributárias.

2a — Esta última tributação não configura de per si a figura da
invocada duplicação de colecta.

3a — Nem tão pouco se mantém, em termos finais, qualquer tri-
butação duplicada, porquanto a contribuição predial é efectivamente
recuperada.

4a — Os rendimentos auferidos pela impugnante, sublocatária-ce-
dente, são pelo legislador considerados rendimentos sujeitos a con-
tribuição predial e nenhum obstáculo legal se levanta à efectivação
da sua tributação.

5a — Tendo julgado em sentido contrário, a douta sentença por
interpretação errada da figura da duplicação de colecta, deve ser re-
vogada, julgando-se improcedente a impugnação.

III — O Meritíssimo Juiz a quo sustentou o julgado no despacho
em que ordenou a subida dos autos.

IV — Não houve contra-alegações da impugnante.
V — O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal

emitiu parecer no sentido do provimento do recurso, por entender
que no caso sub judice não se mostram preenchidos os pressupostos
de verificação da duplicação de colecta e, por outro lado, que a renda
do contrato de cessão de exploração de estabelecimento industrial
é passível de tributação em sede de contribuição predial, como resulta
do arto 113o, § 2o do C.C.Predial.

VI — Com os vistos dos juízes cumpre decidir.
A — A Sentença Recorrida
A decisão recorrida julgou procedente a impugnação judicial e anu-

lou acto de liquidação, por entender que se verificava o fundamento
alegado da duplicação de colecta, a que se referia o arto 85o do C.P.C.I.
(diploma que considerou aplicável), na medida em que os rendimentos
em causa haviam sido declarados para fins de contribuição industrial
e como a contribuição predial que se queria exigir não era dedutível
à colecta da contribuição industrial, pois que não se verificava a hi-
pótese da alínea b) do arto 89o do C.C.Industrial, esta exigência re-
dundaria naquela duplicação de colecta.

B — A Questão Decidenda
A questão a decidir está em saber se a tributação do rendimento,

advindo da renda do contrato de cessão de exploração do estabe-
lecimento fabril da impugnante na cédula da contribuição industrial,
obsta à sua tributação na cédula da contribuição.

C — A Matéria de Facto



1838

Em sede de julgamento da matéria de facto alegada, deu a sentença
recorrida por assente, sem manifestação de qualquer controvérsia,
a seguinte factualidade:

a) — Com efeitos a partir de 1.1.85, a impugnante cedeu o es-
tabelecimento industrial dela de acabamento de têxteis, pela retri-
buição anual de 72.000.000$00.

b) — A impugnante declarou este rendimento para efeitos de con-
tribuição industrial, relativamente aos exercícios de 1985 e 1986.

c) — Aquele rendimento foi considerado pelo Fisco que fixou à
impugnante, por aqueles exercícios, respectivamente, um lucro tri-
butável e um resultado negativo.

D — A Fundamentação
Dos artos 22o e 23o do C.C.Industrial resulta o princípio de que

a tributação dos contribuintes do Grupo A da contribuição industrial
é, nesta cédula tributária, uma tributação global de todos os ren-
dimentos por eles obtidos (proveitos ou ganhos realizados) no exer-
cício anterior àquele a que o ano fiscal respeitar.

Todos os proveitos ou ganhos realizados no exercício e provenientes
de quaisquer transacções ou operações efectuadas pelos contribuintes
em consequência de uma acção normal ou ocasional, básica ou aces-
sória, prosseguida em qualquer actividade de natureza comercial ou
industrial, entram no apuramento do lucro tributável sobre que incide
a contribuição industrial (cfr. artos 1o e 23o do C.C.I.).

Desta sorte não escapa, pois, a renda auferida pela impugnante
como contrapartida da cessão da exploração do seu estabelecimento
fabril de acabamento de têxteis ajustadas no respectivo contrato. Es-
tamos, manifestamente perante um proveito proveniente de uma tran-
sacção efectuada pela sociedade impugnante em consequência de uma
acção da sua actividade industrial.

Mas estará tal rendimento sujeito também à incidência da con-
tribuição predial?

É o que se irá demonstrar.
Todavia, convém desde já alinhar umas ideias prévias que são pres-

suposto da utilidade dessa tarefa.
A primeira, é a de que, embora não desejável sob o ponto de

vista da praticabilidade e eficiência do sistema fiscal e da transparência
da carga tributária imposta aos contribuintes, não existe lei, mesmo
fundamental, que impeça que determinados rendimentos sofram a
incidência de impostos de diversa natureza. Essa é uma opção do
legislador, tomada dentro da perspectiva da capacidade contributiva
que pretende atingir. Estamos, então, perante o que se designa por
dupla tributação, de uma tributação de uma diferente capacidade
contributiva, justificadora da imposição de um outro tributo, de di-
ferente natureza, previsto em outra lei. A situação é a de um concurso
de diferentes leis de tributação.

Consequentemente, não está abstratamente excluída a possibilidade
legal de o referido rendimento poder ser atingido pela incidência
da contribuição predial.

Ponto é que caiba dentro das respectivas normas de incidência,
estatuídas no respectivo C.C.Predial.

A outra ideia que queríamos deixar registada é a de que a dupla
tributação não se identifica em nada com a figura jurídico-fiscal da
duplicação de colecta, a que se referia o arto 85o, § único do C.P.C.Im-
postos e ora vem contemplada no arto 287o do C.P.Tributário.

Esta resolve-se na aplicação, duas vezes, da mesma lei de tributação.
Por isso, ela só existe quando concorram simultaneamente os seguintes
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requisitos: — unicidade do facto tributário, identidade da natureza
entre a contribuição ou imposto já pago e o que de novo se exige
e coincidência temporal do imposto pago e o que outra vez se pretende
cobrar (cfr., por todos, o Ac. deste tribunal, de 78.10.25, in Acs. Dts.
no 207-397).

Esta figura jurídico-fiscal da duplicação de colecta é, de facto, proi-
bida no ordenamento fiscal, legitimando o devedor a reagir contra
a execução fiscal em que se lhe pretenda cobrar o mesmo imposto
já antes pago, ainda que por outra pessoa, invocando a sua verificação
(cfr. o arto 176o, al. f) do C.P.C.I. e, ora, o arto 286o, no 1, al. f)
do C.P.Tributário).

Realizada a prestação do pagamento do imposto, extingue-se a
obrigação, mesmo que esta tenha fonte legal, desaparecendo o vínculo
jurídico por virtude do qual o contribuinte estava adstrito para com
o credor do imposto a realizar a prestação do seu pagamento. Um
segundo pagamento careceria de causa legal.

Resultando a contribuição predial de uma outra lei de tributação,
de uma outra lei que estabelece diferentes pressupostos objectivos
para o nascimento da obrigação do respectivo imposto, jamais será
lícito falar da verificação da figura jurídico-fiscal da duplicação de
colecta.

Nesta cédula tributária, o imposto incide sobre o rendimento dos
prédios, ou seja sobre a sua renda ou utilidade equivalente (artos 1o

a 4o do C.C.P.), não como ali, sobre o lucro tributável imputado
ao exercício de qualquer actividade comercial ou industrial onde o
rendimento entra como mero elemento influenciador, de carácter ou
sinal positivo (arts. 1o e 22o do C.C.I.).

Por outro lado, na contribuição predial, o imposto é devido pelos
titulares do direito aos rendimentos dos prédios, ou que deles tenham
a efectiva posse, ou, no caso da propriedade resolúvel, por quem
tenha o uso e fruição do prédio (arto 6o do C.C.P.), enquanto, na
contribuição industrial, ela é devida pelas pessoas que exerçam as
actividades comerciais ou industriais de que advenham os lucros
(arto 2o do C.C.I.).

Do exposto, logo se conclui que, mesmo a admitir-se a hipótese
do rendimento, correspondente ao preço da cessão da exploração
do estabelecimento, ser passível da incidência de contribuição predial,
jamais se poderia sustentar ser caso de verificação de qualquer du-
plicação de colecta. Nem o facto de a contribuição predial, paga pelo
rendimento da cedência de exploração do estabelecimento comercial,
poder ser ou não considerado como custo em sede de contribuição
industrial, ao abrigo dos arto 26o, no 6o e 37o, al. c) do respectivo
código, ou de a contribuição predial dele resultante ser ou não abatida
à colecta da contribuição industrial, tem susceptibilidade para alterar
os termos da conclusão. Qualquer que seja a solução jurídica desta
questão, ela não influi na decisão da causa. Daí que não haja este
tribunal de resolvê-la. Em qualquer dos casos, a única conclusão que
seria sustentável seria a de ver desenhada na lei, na primeira hipótese,
uma possibilidade de existência de dupla tributação parcial. Na se-
gunda hipótese, nem tal se poderia defender.

Vejamos, agora, então, se a renda do contrato de cessão de ex-
ploração industrial do estabelecimento fabril da impugnante é passível
ou não da incidência da contribuição predial de modo a verificar-se
se, em concreto, existirá controvérsia, a resolver pelos termos já
assinalados.
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A resposta impõe-se irrefragavelmente como afirmativa, perante
o disposto nos artos 1o, 3o, 4o, 6o, § 4o e 113o, § 2o, parte final do
C.C.Predial.

Como já se disse, a contribuição predial incide sobre os rendimentos
dos prédios rústicos e urbanos (arto 1o). E, muito embora, nos artos 1o

e 4o, do mesmo compêndio normativo, se proceda à definição de
prédio e do seu rendimento, para efeitos da contribuição predial,
como abrangendo, respectivamente, certa realidade física ou fracção
de território e a renda ou equivalente utilidade, não se segue daí
que tais conceitos não tenham de ser compreendidos com a iluminação
resultante de outros preceitos do código que, neste aspecto, são tam-
bém normas de definição da incidência.

Estão neste caso as normas dos §§ 4o do arto 6o e 1o e 2o do
arto 113o.

Deles resulta que o binómio prédio-rendimento, considerado para
efeitos de tributação nesta cédula fiscal, realidades que não caberiam
naqueles arto 1o a 4o, como são o valor da prestação de certos serviços
estabelecidos no prédio, o preço da transferência do uso e fruição
(aluguer) de maquinismos e mobiliário dos estabelecimentos fabris
e comerciais instalados nos mesmos, prédios, renda da cedência da
exploração do estabelecimento comercial. São todos casos em que
se tem de ver o conceito fiscal de prédio de uma forma extensiva,
pela imputação a ele de certos rendimentos que estão para além
de meras rendas ou utilidades do elemento físico ou a fracção de
território, plantações, edifícios e construções, estando aí incluídos ou-
tros elementos como serviços, maquinismos e mobiliário e até outros,
de ordem imaterial, componentes de uma universalidade de direito
(caso do estabelecimento comercial cedido).

Mas uma outra nota se impõe, ainda aqui, registar. É que o prédio,
ainda que entendido segundo a diversidade legal referida, é susceptível
de gerar rendimentos para diversas pessoas, para o proprietário ou
possuidor, para o locador e para o sublocador (cfr. arto 6o do C.C.P.).
O rendimento propiciado pelo edifício fabril ao seu proprietário ou
possuidor é diverso do propiciado ao proprietário da universalidade
de direito em que se traduz o estabelecimento fabril, de que o edifício
é apenas um elemento componente, no caso deste fazer dele cessão
de exploração.

Naquele caso, será a renda paga ao proprietário do edifício fabril
pelo proprietário do estabelecimento comercial (arto 3o do C.C.P.);
neste, será a renda paga ao cedente da exploração comercial do es-
tabelecimento pelo seu cessionário (artos 6o, § 4o e 113o, § 2o do
C.C.P.).

Finalmente, há que dizer — avivando o que vem de afirmar-se —,
que, também, ao nível da definição da incidência sujectiva da con-
tribuição predial, da relação de sujeição ao imposto, o respectivo
código perfilhou alguns conceitos específicos, diferentes dos adoptados
no direito civil. Assim é que adoptou um conceito de arrendamento
que abrange não só a realidade económica subjacente a qualquer
contrato de arrendamento ou sublocação de direito civil, como o es-
tendeu, de modo a abranger a transferência para o arrendatário (alu-
guer) do uso e fruição de maquinismos e mobiliário dos estabele-
cimentos fabris e comerciais instalados nos mesmos prédios e a ce-
dência da exploração do estabelecimento comercial, mediante o pa-
gamento de certa renda (arts 6o, § 4o e 113o, § 2o). Quer dizer o
legislador recorreu, para efeitos de incidência do imposto, à figura,
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tão frequente em direito fiscal, das equiparações ou ficções legais
(cfr. neste sentido, entre outros, os Acs., deste tribunal, de 89.12.06,
in B.M.J. 392, pgs. 339, e de 91.11.07, in Recs. 13.392).

Ora, no caso em apreço, estamos precisamente perante uma dessas
situações em que o legislador equiparou ao arrendamento, para efeitos
da incidência da contribuição predial, a cedência ou cessão da ex-
ploração do estabelecimento comercial, sendo o rendimento do prédio
correspondente ao preço da cedência.

Temos, portanto, de concluir que a renda da cessão de exploração
do estabelecimento comercial é passível de tributação na cédula da
contribuição predial, independentemente da consideração da contri-
buição predial resultante do mesmo rendimento como custo na cédula
da contribuição industrial, ou da dedução à colecta desta mesma cé-
dula, do montante da contribuição predial paga, não se verificando
qualquer duplicação de colecta, mas, apenas e quando muito, como
já se referiu, uma parcial dupla tributação legal.

De qualquer forma, a hipotética ilegalidade de que padecesse a
liquidação da contribuição industrial pela errada consideração, como
custo, da contribuição predial resultante do mesmo rendimento
(artos 26o, no 6 e 37o, al. c) do C.C.I.), ao invés da dedução da colecta
da contribuição predial na da industrial (arto 89o, al. b) do mesmo
diploma), só poderia ser sindicada em impugnação judicial daquele
acto de liquidação.

Do exposto resulta que a sentença decidiu contra o direito aplicável,
pelo que carece de ser revogada e que deverá ser julgada improcedente
a impugnação do acto de liquidação, mantendo-se, por isso, por si
próprio na Ordem Jurídica.

VIII — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste
tribunal em, concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão
recorrida e julgar improcedente a impugnação do acto de liquidação.

Custas pela impugnante, mas apenas na 1a instância, já que não
deduziu oposição ao recurso (arto 3o da Tabela de Custas).

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues — José
de Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Questão judicial. Omissão de pronúncia. Embargos de terceiro.
Despacho de recebimento. Valor dele. Transmissão para
o executado se subtrair à sua responsabilidade. Exigibilidade
da má fé do adquirente? Tribunal de revista. Matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para se corporizar uma questão judicial torna-se neces-
sário haver a formulação do prédio de qualquer remédio
jurídico atinente a matéria de facto ou de direito sobre
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uma concreta situação de facto ou jurídica sobre que
existem divergências, formulado com base em alegadas
razões de facto ou de direito.

II — Diferentemente, a argumentação é a adução de razões
de raciocínio (premissas do silogismo judiciário), fun-
dadas na percepção dos factos ou na consideração de
valores, entre eles os jurídicos, pelas quais se conclui por
uma certa solução para a questão proposta.

III — Só poderá falar-se de omissão de pronúncia quando tenha
sido posta, em qualquer articulado ou requerimento, uma
questão, entendida nos termos referidos em I, e o tribunal
não tendo conhecido dela.

IV — Sobre o despacho de recebimento dos embargos de terceiro
não se forma caso julgado material, mas tão-só formal.

V — O juízo expresso nesse despacho sobre a ofensa da posse
e a qualidade de terceiro tem carácter provisório, bem
podendo o tribunal enunciar um juízo definitivo sobre
os factos pertinentes à resolução dessas questões, diver-
gente do anteriormente prolatado, aquando da sentença
final, ainda que com base nos mesmos meios de prova.

VI — Assim, pode, na sentença final, o juiz julgar improcedentes
os embargos de terceiro com base na verificação de factos,
já constatáveis aquando da prolacção do despacho de
recebimento, integradores do fundamento de rejeição li-
minar previsto no no 1 do arto 1041o do C.P.Civil.

VII — O fundamento de rejeição dos embargos de terceiro pre-
visto no no 1 do arto 1041o do C.P.Civil não exige a
má fé ou a conivência do adquirente.

VIII — Este não fica impedido de propor uma acção contra o
autor da diligência judicial, convencendo-o de que não
há fundamentos para ilustrar os efeitos da transmissão.

IX — O tribunal de revista não conhece do erro na apreciação
das provas e na fixação dos factos materiais da causa,
salvo havendo ofensa de disposição legal que exija certa
espécie de prova para a existência do facto ou que fixe
a força de determinado meio de prova.

X — Neste âmbito dos fundamentos do recurso para o tribunal
de revista englobam-se também as ilacções de facto tiradas
ou inferidas pelas instâncias a partir da matéria de facto
por elas fixada.

Recurso no 14 611. Recorrente — ANSEI — Distribuidoras de Livros,
Lda. Recorrido — Fazenda Pública e Ministério Público. Relator:
Exmo Conso Dr. Benjamim Rodrigues.

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

I - ANSEI - Distribuidora de Livros, Lda, pessoa colectiva
no 50153537, com sede na Rua D. João IV, 697, Porto, dizendo-se
inconformada com o acórdão, de 91.11.26, do Tribunal Tributário
de 2a Instância que lhe negou provimento ao recurso que interpusera
da sentença, de 91.04.08, do Tribunal Tributário de 1a Instância do
Porto (3o Juízo), dele recorre para esta Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo o seu provi-
mento e a anulação, quer do acórdão, quer da sentença da 1a instância.
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II - Como fundamentos do recurso apresenta a recorrente as razões
condensadas nas seguintes proposições conclusivas e que igualmente
se vêem desenvolvidas nas respectivas alegações:

1o - O Tribunal Tributário de 2a Instância devia ter-se pronunciado
sobre a questão suscitada nas conclusões 4a e 5a das alegações da
recorrente;

2o - Tal questão - a inobservância do disposto nos artos 146o e
211o do C.P.C.I. - constitui objecto do recurso e está implicitamente
contida no Juízo que a sentença de 1a Instância emite acerca da
reversão da execução e seus pressupostos;

3o - Tratando-se de uma questão imprescindível a decisão do re-
curso, o aliás douto Tribunal “a quo” podia e devia apreciá-la.

4o - Ao deixar de fazê-lo cometeu o vício de omissão de pronúncia,
previsto na primeira parte da alínea d) do no 1 do arto 668o do C.P.C.,
determinante da nulidade do acórdão:

5o - Não se tendo alterado a matéria factual em que assentou
o despacho de recebimento dos embargos não pode o julgador decidir
em contrário desse despacho, na decisão final, sob pena de ofensa
de caso julgado:

6o - Acresce que não há suporte probatório para um juízo de rejeição
dos embargos com fundamento no no 1 do arto 1041o do C.P.Civil;

7o - Tanto mais que tanto a sentença como o acórdão recorridos
não põem em causa a boa fé da adquirente-embargante na transacção
efectuada;

8o - O acórdão recorrido, além do vício de omissão de pronúncia,
violou todas as disposições legais citadas nas antecedentes conclusões
e ainda o prescrito no arto 497o do C.P.Civil.

III - O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto no tribunal a quo con-
tra-alegou sustentando o decidido, sintetizando as razões desenvol-
vidas na sua peça alegatória nas seguintes conclusões:

I - O douto acórdão recorrido não se pronunciou, nem tinha que
se pronunciar sobre a matéria das conclusões 4a e 5a da alegação
do recurso da sentença de 1a instância, por ser matéria nova e do
conhecimento da recorrente antes da prolação da sentença;

2 - A matéria vertida no no 5 da alegação (fls. 52) respeitante
à omissão da pronúncia está excluída do âmbito do presente recurso,
não devendo ser conhecida, porque não foi levada às conclusões,
cuja delimitação objectiva do recurso se opera através destas:

3 - Mesmo que outro fosse o entendimento do STA, sempre se
dirá que tal questão da omissão da citação não poderia levantar-se
em sede de embargos de terceiro, mas sim tão-somente em sede de
processo de execução.

4 - Por outro lado, o despacho liminar que recebeu os embargos
apenas assegura o seguimento deles, não tem efeito de caso julgado
quer quanto à existência da posse quer quanto à qualificação de ter-
ceiro (arto 1041o, 2 do C.P.Civil).

5 - Da escritura publica do trespasse resulta expressamente que
a ora recorrente assumiu a totalidade da dívida da Previdência, já
então conhecida da recorrente pelo documento que instruiu o acto
de escritura.

6 - Pela celebração de tal acto ficou a recorrente colocada na posição
jurídica de autêntica devedora, sendo, pois, de excluir a invocada
boa fé da recorrente.

7 - Nem se tornava necessário o recurso ao arto 146o do C.P.C.I.,
uma vez que de tal situação estava excluída a subsidariedade.
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8 - Daí que a penhora efectuada sobre o estabelecimento se mostre
juridicamente correcta, sendo legal a rejeição dos embargos.

9 - Não foram violados quaisquer preceitos legais, nomeadamente
os indicados nas conclusões de alegação.

IV - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
O Acórdão Recorrido.
O acórdão do Tribunal Tributário de 2a instância negou provimento

ao recurso interposto da sentença da 1a instância com o fundamento
de que as questões suscitadas nas conclusões 4a e 5a das alegações
de recurso para esse tribunal encerravam matéria nova que não fora
objecto de pronúncia por banda da decisão recorrida e se encontravam,
por isso, excluídas do âmbito do recurso, dado estes serem meios
específicos de impugnação de decisões judiciais e não de criação de
decisões sobre matéria nova: de que a decisão recorrida não havia
decidido em contrário da alegação vertida na 1a conclusão, de que
a omissão da citação da embargante para a execução era vício sus-
ceptível de afectar a relação processual executiva, onde poderia ser
arguido, mas não fundamento de embargos de terceiro e, finalmente,
que, tendo o despacho de recebimento dos embargos por escopo ape-
nas o seguimento deles, não se formava sobre ele caso julgado, bem
podendo o juiz, na decisão final, julgá-los improcedentes sob fun-
damento de que se verifica a causa de rejeição definida no no 1 do
arto 1041o do C.P.Civil e que, na verdade, compulsado o probatório,
fixado sem reparo da recorrente, se constatava que a dívida exequenda
por contribuições para a Previdência dizia respeito aos anos de 1979
e 1984 e que o trespasse do estabelecimento comercial fora feito
por escritura de 18-2-85, pelo que, perante tais factos e a falta de
alegação de quaisquer circunstâncias respeitantes à seriedade e ho-
nestidade da transmissão no sentido de haver estado ausente o pro-
pósito de prejudicar o credor, era lícito inferir-se, como o fizera o
juiz a quo, que o executado fizera o trespasse para evitar que o mesmo
credor se fizesse pagar pela penhora e venda do estabelecimento
trespassado.

B - A Questão da Nulidade do Acórdão Recorrido.
A primeira tarefa de que incumbe desembaraçar-nos e a que res-

peita à nulidade que vem imputada ao acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância, pois que a procedência de tal questão terá como
imediato efeito jurídico o desaparecimento da Ordem Jurídica da
definição do direito por ele ditada para o caso concreto, em con-
sequência da completa desconsideração do seu valor como acto ju-
risdicional decisório da controvérsia nele decidida.

Queixa-se a recorrente de que o acórdão recorrido violou o dever
de pronúncia, cometido nos artos 660o, no 2, 713o, no 2 e 749o e
sancionado com o estigma da sua nulidade nos artos 668o, no 1, al. d),
716o e 749o, todas as disposições do C.P.Civil, porquanto não conheceu
das questões suscitadas nas conclusões 4a e 5a das alegações do seu
recurso para esse tribunal da decisão da 1a instância.

Nessas conclusões, a recorrente afirmou expressis verbis: “4o - Acres-
ce que para a execução ser mandada reverter contra os responsáveis
solidários ou subsidiários, é indispensável observar previamente o dis-
posto no arto 211o do C.P.C.I., o que não se mostra feito.”; “5o Não
pode, por inobservância do disposto nos artos 146o e 211o do C.P.C.I,
dar-se como operada a reversão da execução contra a ora recorrente;”

Com estas asserções, pretende a recorrente demonstrar que a sen-
tença recorrida ao considerar que a penhora do estabelecimento da
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recorrente não enfermava de ilegalidade por esta responder solida-
riamente com o originário devedor (o cedente do estabelecimento),
errou na aplicação do direito, porquanto para a execução poder ser
mandada reverter correctamente contra os responsáveis solidários ou
subsidiários, nos termos do arto 146o do C.P.C.I. seria indispensável
observar previamente o disposto no arto 211o do mesmo código e
tal não foi feito.

Todavia, analisada a sentença recorrida, em ponto algum dela, o
tribunal de 1a instância conheceu e decidiu de qualquer controvérsia
concreta sobre se se verificou a reversão da execução do originário
devedor contra a ora recorrente, em consequência da verificação,
no caso sub judice, dos factos integradores dos respectivos requisitos
legais.

E não conheceu, nem tinha que conhecer, porquanto a embargante
na sua petição inicial, mesmo corrigida, jamais suscitou qualquer con-
trovérsia sobre essa concreta situação de facto, sendo que ela só se
poderia revelar por um pedido do correspondente remédio que fosse
efeito jurídico que derivasse, por via da sua subsunção à fonte ou
causa legal abstractamente configurada, da afirmação de existência
dos factos que ora alega.

Numa perspectiva de constatação sobre se fora ou não colocada
ao tribunal de 1a instância a referida questão, ou seja independen-
temente do mérito que a tese da recorrente pudesse alcançar perante
o direito, tornar-se-ia necessário que ela tivesse alegado na petição
inicial que a penhora do seu estabelecimento seria ilegal porque a
execução fiscal teria passado a prosseguir contra si, em consequência
de reversão, para exigência do cumprimento da obrigação de res-
ponsabilidade solidária pelo pagamento das contribuições para a Pre-
vidência, mas que ainda não haviam sido efectuadas as diligências
tendentes a apurar se o originário executado teria ou não outros
bens.

Ora, nada disso ela fez na petição inicial. Mas com tal conclusão,
dir-se-á, não fica excluída a hipótese de, na sentença, o senhor juiz
a quo ter conhecido de tal questão, que o poderá ter feito com violação
do princípio dispositivo do processo e do ónus de alegação dos factos
integrantes da causa de pedir legal, sem que a contraparte interessada
tivesse arguido a correspondente nulidade, por excesso de pronúncia
(cfr. artos 660o, no 2, 664o e 668o, no 1, al. d) do C.P.Civil).

Sendo assim, sempre haverá que indagar se o juiz terá considerado,
na sentença, qualquer hipotética existência de factos integrantes da
causa legal da reversão da execução (causa de pedir) contra a ora
recorrente e se decidiu com base neles e no direito aplicável que
ela passara a ser executada, a esse título.

Não é esta a situação que se vê espelhada na sentença.
Senão vejamos o que sobre a matéria em discussão nela se afirma:

“Vê-se da execução que a penhora do estabelecimento foi efectuada,
com conhecimento de que pertencia, ao abrigo do estatuído no
arto 19o, 2 do Dec.-Lei no 103/80, de 9/5, que faz responder o ces-
sionário do estabelecimento, em caso de trespasse, solidariamente
com o cedente pelas contribuições e juros de mora em dívida à data
da celebração do negócio”.

“Trata-se de uma reversão legal da execução que sujeita os ad-
quirentes de estabelecimento comercial ou industrial a responder so-
lidariamente com o originário devedor pelo pagamento das contri-
buições e seus juros devidos à Previdência que sejam devidos à data
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do trespasse. Sujeição que a embargante bem conhecia, uma vez que
isso mesmo ficou a constar da escritura de trespasse”.

O que nela se verifica é que o senhor juiz na elaboração do seu
raciocínio intelectual conducente a achar a solução legal para a questão
que lhe estava proposta, e que era a da pretensa existência do direito
de posse de terceiro sobre o estabelecimento penhorado, chama a
colação certas razões de facto e de direito (premissas do silogismo
judiciário), com as quais pretende justificar logicamente a decisão.
As asserções expendidas são meras razões de raciocínio, de elaboração
do referido silogismo, de justificação racional. Em suma, são a ar-
gumentação, em que se exprime a fundamentação, para sustentar
a decisão da questão proposta e não são, em si mesmas, qualquer
questão.

O senhor juiz, em ordem a justificar racionalmente a solução que
veio a ditar para o caso concreto, limita-se a afirmar que a penhora
do estabelecimento não foi efectuada como coisa do executado, mas
como coisa do embargante e isto por este responder, enquanto ces-
sionário do estabelecimento comercial, solidariamente com o cedente
pelas contribuições para a Previdência e juros de mora em dívida
à data da celebração do negócio do trespasse, nos termos do arto 19o,
no 2 do Dec.-Lei no 103/80, de 9/5 (na redacção dada pelo Dec-Lei
no 118/84, de 9/4), sujeição esta que a embargante bem conhecia
por ter ficado a constar da escritura do trespasse. E no parágrafo
seguinte rotula ou qualifica estes efeitos jurídicos legais como se tra-
tando de “uma reversão legal da execução”.

Esta expressão não tem outro alcance que não seja o de pretender
traduzir numa fórmula doutrinária, feliz ou infeliz não há aqui de
curar, toda a argumentação fáctica e jurídica expendida no parágrafo
anterior. Ela tem o sentido que resulta da exposição dos fundamentos
acabados de aduzir pelo juiz e que não se identificam sequer com
o conteúdo que dela pretende extrair a embargante, como abrangendo
a afirmação da existência de uma responsabilidade subsidiária, em
vez de simplesmente solidária, que exigisse a prévia excussão do pa-
trimónio do devedor e que justificam o regime legal dos artos 146o

e 211o do C.P.C.I.
Temos, portanto, de concluir que a sentença da 1a instância não

conheceu da matéria sobre a qual a ora recorrente pretendeu obter
do Tribunal Tributário de 2a Instância uma decisão com fundamento
nas razões condensadas nas 4a e 5a conclusões das suas alegações
de recurso para este tribunal. A questão aí suscitada era, pois, uma
questão nova de que o tribunal de recurso não poderia conhecer,
por não se tratar de matéria indisponível, sujeita a conhecimento
oficioso, sob pena de o tribunal estar a criar uma decisão nova e
não a apreciar uma decisão já proferida pelo tribunal recorrido, com
vista à sua alteração, confirmação ou anulação, como é da essência
dos recursos jurisdicionais (cfr. Acs do S.T.J., de 93.01.21 e 93.02.25,
in Col. Jur. - S.T.J.-, ano de 1993, 1o vol., pags. 71 e 150 e do S.T.A.
(Pleno), de 92.03.25, in Acs. Dts. no 386, pags. 199).

O acórdão recorrido cumpriu inteiramente o dever de pronúncia
que a lei lhe comete, não se mostrando inquinado na sua validade
pela apontada omissão.

C - A Questão Decidenda, “De Meritis”.
Assente a validade jurídica do acto jurisdicional recorrido, importa

agora circunscrever o thema decidendum.
Ora, este traduz-se em saber se, proferido despacho de recebimento

dos embargos de terceiro, poderá o juiz vir, na sentença, a apreciar
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de forma divergente do ali prolatado a matéria de facto vertida na
petição enquanto susceptível de integrar o fundamento de rejeição
definido no arto 1041o, no 1 do C.P.Civil, ou seja, de a posse do
embargante se fundar em transmissão feita por aquele contra quem
foi promovida a diligência judicial, se for manifesto, pela data em
que o acto foi realizado ou quaisquer outras circunstâncias, que a
transmissão foi feita para o transmitante se subtrair à sua respon-
sabilidade, ou se não poderá, por se ter formado caso julgado, e,
finalmente, se constitui elemento indispensável do fundamento a co-
nivência do adquirente quanto à intenção do transmitente de se sub-
trair da instância recorrida tem suporte probatório bastante quanto
aos factos integrantes do mesmo fundamento de rejeição.

Tais são as questões a decidir constantes dos nos 5o a 8o das con-
clusões de recurso para este Supremo Tribunal.

Nelas não se conta a questão versada sob o no 5 das alegações
do recurso, relativa à falta de citação da recorrente para a execução
fiscal onde foi efectuada a penhora do estabelecimento comercial.

Sendo assim, e porque a delimitação objectiva do recurso se apura
em face das conclusões das alegações, como ressalta exuberantemente
do disposto no arto 690o, nos 1 e 3 do C.P.Civil e vem sendo su-
cessivamente reafirmado pela jurisprudência (cfr., a título de exemplo,
os Acs. do S.T.J., de 91.01.31 e 94.01.20, in, respectivamente, B.M.J.,
no 403, pags. 382 e Col. Jur.- S.T.J.- ano 1994, 1o Vol. pags. 56 e
do S.T.A, de 92.05.27, in Rec. 13.810), há que considerar excluído
do âmbito do recurso tal fundamento que, embora desenvolvido nas
alegações, não foi levado às conclusões.

D - A Matéria de Facto.
Em sede de matéria de facto, a instância recorrida deu por assente

o seguinte quadro:
a) - Em 1/7/88 foi na execução penhorado o direito ao arrendamento

e trespasse do rés-do-chão do prédio sito à Rua D. Pedro IV, no 697,
no Porto, inscrito na matriz predial urbana da freguesia do Bonfim,
sob o arto 10.317.

b) - Por escritura de 18/2/85 o executado António Fernandes Seixas
fez trespasse do estabelecimento em causa - que é o que compreende
o direito ao trespasse e arrendamento penhorado - à sociedade em-
bargante, que desde então passou a explorá-lo como coisa sua.

c) - As dívidas exequendas respeitam a contribuições para o regime
geral de Previdência (Centro Regional de Segurança Social do Porto)
dos anos de 1979 a 1984 e respectivos juros de mora.

d) - A penhora foi ordenada sob promoção do D.R.F.P. como
representante da exequente “atendendo a que o cessionário (Ansei
- Distribuidora de Livros, Lda) responde solidariamente com o cedente
(executado) pelas contribuições e juros de mora em dívida à data
da celebração do trespasse, cfr. arto 19o, no 2 do DL no 103/80, de
9/5”.

e) - O estabelecimento foi penhorado como bem pertencente à
embargante e não ao executado.

f) - Na escritura de trespasse ficou expresso que o trespasse era
feito “com todo o activo e livre de passivo, à excepção das contribuições
e juros de mora em dívida nesta data à revidência, que são da res-
ponsabilidade solidária da adquirente”.

E - Fundamentação.
Entendeu o acórdão recorrido que, não obstante o estatuído no

arto 1041o, no 1 do C.P.Civil pudesse, desde logo, ser utilizado para
fundamentar a rejeição liminar dos embargos de terceiro, por já na
altura da prolacção do despacho a que se refere o arto 1040o do
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C.P.C. se evidenciar e ser manifesto que o transmitente pretendia
subtrair-se à sua responsabilidade pelo pagamento da dívida exequen-
da, nada impedia que os mesmos viessem a ser julgados improcedentes
com base nesse motivo e que, tendo em conta os factos constantes
do probatório e “não tendo sequer sido alegadas circunstâncias res-
peitantes à seriedade e honestidade da transmissão, da qual tivesse
estado ausente o propósito de prejudicar o credor, era lícito inferir-se
que o executado fez o trespasse para evitar que o credor se fizesse
pagar pela penhora e venda do estabelecimento trespassado”.

O arto 1040o do C.P.Civil manda que o juiz, se não houver razão
para indeferimento liminar imediato, receba ou rejeite os embargos
de harmonia com a prova produzida sobre a posse e qualidade de
terceiro. Tal prova, documental ou testemunhal, é oferecida suma-
riamente pelo embargante e é produzida sem observância do con-
traditório, como aí também se prescreve.

Trata-se de um “prévio exame de verosimilhança da existência da
posse, mediante prova meramente informatória, in limine litis”, cuja
configuração, em contraste com o que se passa nos meios possessórios
gerais, tem a sua razão de ser no facto de a ofensa da posse proceder
de acto judicial (Anselmo de Castro, A Acção Executiva, Singular,
Comum e Especial pags. 338).

É evidente que o juiz emite um juízo probatório sobre os factos
susceptíveis de integração naquelas matérias legais, face aos meios
de prova que lhe são, então, exibidos, devendo valorar livremente
aqueles que são legalmente de livre apreciação e dar plenamente
por provados aqueles factos que resultem de documentos autênticos
ou outros meios de prova que não sejam de livre apreciação, como
a confissão ou presunções legais.

Todavia, como ensina Alberto dos Reis (Processos Especiais, Vo-
lume I, pags. 446), “O juízo expresso no despacho (de recebimento)
tem carácter provisório; o juízo definitivo há-de o tribunal enunciá-lo
na sentença final, depois de instruída completamente a causa”.

O trânsito em julgado susceptível de formar-se sobre tal despacho,
a que o eminente e saudoso professor da Escola de Coimbra se refere
quando diz que “o despacho de recebimento, mesmo que transite
em julgado, não constitue solução definitiva da questão; só assegura
o seguimento do processo . . .”, é tão-somente o caso julgado formal;
o caso julgado sobre a relação processual (arto 672o do C.P.Civil)
e não sobre a relação substantiva nele apreciada, domínio no qual
se inclui a decisão de mérito por que se bate a ora recorrente e
que pretende estribar no juízo probatório provisoriamente elaborado
para os referidos efeitos (No mesmo sentido, Lopes Cardoso, Código
de Processo Civil Anotado, pags. 620).

Bem se pode, pois, como decidiu o acórdão recorrido, formar um
juízo probatório divergente, ainda que com base apenas nos mesmos
meios de prova apreciados para a prolacção do despacho de rece-
bimento dos embargos, a quando da elaboração da sentença final.
A única limitação é a observância das regras legais sobre o valor
ou força probatória dos meios de prova, então apreciados.

O juiz não se encontra vinculado por qualquer caso julgado sobre
tal matéria. Digamos que a dissonância da diferenciação nos dois
momentos apenas alcança relevo no plano do auto-controlo interno
do juiz e no da força persuasiva ético-funcional dos seus juízos.

O acórdão recorrido, ao sancionar o comportamento do juiz da
1a instância e ao elaborar, ele próprio, o seu juízo probatório sobre
os factos susceptíveis de integrar o fundamento da segunda parte
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do no 1 do arto 1041o do C.P.Civil, de acordo com esta interpretação
da lei, não merece qualquer reparo.

Mas, para além desta questão, duas outras a recorrente submete
ao conhecimento deste Supremo Tribunal.

A primeira é a de que constituirá elemento constitutivo do fun-
damento de rejeição enunciado na segunda parte do arto 1041o do
C.P.Civil a exigência da conivência do adquirente quanto à intenção
do transmitente de se subtrair ao pagamento da dívida exequenda.

Mas não lhe assiste qualquer razão.
Tal entendimento não é sufragado, quer pela expressão literal do

preceito, em cujos termos não tem um mínimo de correspondência
verbal que sempre é exigida pela lei para a interpretação ser admitida
como válida (cfr. arto 9o, no 2 do C. Civil), quer pela ponderação
dos interesses materiais subjacentes ao preceito.

No tocante àquele aspecto, nota-se que em ponto algum do preceito
se sugere a exigibilidade da má fé do adquirente. Vê-la na expressão
“quaisquer outras circunstâncias”, a que o preceito se refere, atinentes
à transmissão efectuada por aquele contra quem foi promovida a
diligência judicial e que se mandam ter em conta para concluir que
essa transmissão terá sido feita para ele se subtrair à sua respon-
sabilidade, é demasiadamente abstracto. O conceito é tão elástico
que não permite a afirmação da especificidade desse fundamento
como seu conteúdo.

No que diz respeito aos interesses subjacentes. O legislador con-
tenta-se com um juízo de verosimilhança, de probabilidade. Sendo
assim, não há que fazer intervir elementos que só se revelariam ne-
cessários para que a relação jurídica da transmissão não ficasse de-
finida em termos que poderiam ser definitivamente frustrantes para
o adquirente. O juízo de certeza pode ser tirado em outra acção,
dado que o adquirente não fica impedido de propor uma acção contra
o autor da diligência, convencendo-o de que não há fundamentos
legais para frustrar os efeitos da transmissão.

Por outro lado, muito embora o instituto tenha certas afinidades
com a impugnação pauliana, dos artos 610o e sgs. do C.Civil, ele
não se identifica com ela e, por isso, não se lhe podem exigir os
mesmos requisitos tão rigorosos como a má fé nos negócios onerosos
(arto 612o do C.C.). Como refere Alberto dos Reis (op. cit., pags. 444),
na base do preceito “não está a ideia de frustrar um acto simulado;
a transmissão pode deixar de ser fictícia, pode constituir um acto
verdadeiro; mas porque foi praticado com o propósito manifesto de
ludibriar o credor, rejeitam-se os embargos que nele se apoiam”.

De resto, a exigir-se, também, a má fé do adquirente, quando o
legislador se basta com um juízo de probabilidade e o admite até
numa fase liminar, teria como implicação que raramente o fundamento
seria susceptível de aplicação, pelo menos nesta fase, pois seria muito
difícil que houvesse elementos para se poder concluir que aquele
teria agido de má fé (Anselmo de Castro, op. cit., pags. 346 e 347).

(No sentido do defendido, cfr. Acs. Rel. Lisboa, de 72.06.09; 73.10.19
e 76.05.05, in, respectivamente, B.M.J. nos 218-308; 230-149 e 259-260;
da Relação de Coimbra, de 85.03.05, in Col. Jur., ano de 1985, tomo 2,
pags. 35; da Relação do Porto, de 89.06.22, in Col. Jur., ano 1989,
tomo 3, pags. 221 e do S.T.J., de 63.06.14 e de 64.12.10, in, res-
pectivamente, B.M.J. nos 128, pags. 473 e 142, pags. 283).

Também, pois, não assiste qualquer razão à recorrente no facto
de o acórdão recorrido não ter equacionado a exigibilidade da má
fé do adquirente do estabelecimento como elemento do fundamento
de rejeição e da improcedência dos embargos e, consequentemente,
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prejudicada estava a indagação da respectiva matéria fáctica dele
integradora.

Não há assim, nesta matéria, qualquer erro de interpretação e de
aplicação da lei que tenha sido cometido pelo aresto recorrido.

Passemos à última questão.
Ao alegar que não há suporte probatório para um juízo de rejeição

dos embargos com fundamento no arto 1041o, no 1 do C.P.Civil, pre-
tende a recorrente que este tribunal refaça tal juízo. Ora, o erro
na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa
não pode ser objecto de recurso de revista, salvo havendo ofensa
de disposição legal que exija certa espécie de prova para a existência
do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova (artos 721o

e 722o, no 2 do C.P.Civil). E, naquele âmbito, englobam-se também
as ilacções de facto tiradas ou inferidas pelas instâncias a partir da
matéria de facto por elas fixada, na medida em que aquelas mais
não representam do que o esclarecimento dos factos à luz de critérios
de livre apreciação, segundo as máximas de experiência comum (cfr.,
entre outros, Acs. do S.T.J. de 91.07.03 e de 91.05.22, in, respec-
tivamente, Acs. Dts. 274-215 e 225 e B.M.J. no 407, pags. 288).

Este Supremo Tribunal está precisamente a intervir como tribunal
de revista e, sendo assim, não pode censurar o juízo probatório efec-
tuado pelo Tribunal Tributário de 2a Instância já que não lhe é im-
putada a violação de quaisquer normas legais sobre o valor das provas,
acima precisadas.

E o juízo probatório sobre os factos, efectuado por este tribunal,
e a inferência nele formulada de que perante a falta de alegação
de circunstâncias respeitantes à seriedade e honestidade da trans-
missão, da qual tenha estado ausente o propósito de prejudicar o
credor, é lícito deduzir que o executado fez o trespasse para evitar
que o credor se fizesse pagar pela penhora e venda do estabelecimento
trespassado conduzem, de facto, ao preenchimento do fundamento
de rejeição e de improcedência dos embargos, previstos no no 1 do
arto 1041o do C.P.Civil.

Tanto basta para concluir que o recurso não merece provimento,
dada a falência de todos os fundamentos alegados.

V - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em negar provimento ao recurso e confirmar o douto acórdão
recorrido.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (re-
lator) — José Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Suspensão da execução. Tribunal competente.
Suspensão de eficácia do acto recorrido. Caso julgado. Falta
de cumulação de requisitos legais.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do parágrafo 1o do art. 152o do CPCI, na
redacção que lhe foi dada pelo Dec. lei 217/76, de 25/3,
eram competentes para conhecer das execuções fiscais
contra os devedores domiciliados nos concelhos de Lisboa
e Porto, os respectivos Tribunais Tributários, competência
que se manteve até ao início da vigência do Código de
Processo Tributário (1/7/91) e se prolongou até 31/12/93
quanto às execuções instauradas até esta data (art. 9o

do Dec. lei 154/91 de 23/4).
II — Porque a suspensão da execução fiscal se insere no res-

pectivo processo de execução, era competente para de-
cretar a suspensão o Tribunal Tributário do Porto em
relação a processo ali pendente, antes da vigência do
CPT.

III — A suspensão da execução fiscal e suspensão da eficácia
do acto recorrido constituem realidades jurídicas distintas,
com regimes jurídicos próprios.

IV — Entre a decisão que indeferiu a suspensão da eficácia
do acto recorrido ao abrigo do art. 76o da LPTA, e a
decisão de suspensão da execução fiscal decretada nos
termos do art. 160o do CPCI, não se configura a excepção
de caso julgado porque não se verificam os requisitos
do art. 498o do CPC.

Recurso n.o 15 111; Recorrente: Conselho Directivo do Instituto Na-
cional de Intervenção e Garantia Agrícola — INGA; Recorrida:
RAR - Refinarias de Açúcar Reunidas, SA.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Conselho Directivo do Instituto de Intervenção e Garantia Agrí-
cola, INGA, Instituto Público, dotado de autonomia administrativa
e financeira, não se conformando com os despachos “que admitiram
a prestação de caução por parte da executada RAR — Refinarias
de Açúcar Reunidas, SA. e que julgaram suspensa a execução contra
a mesma até ao trânsito de decisão a proferir no processo de im-
pugnação”, proferidos nos autos de execução fiscal por si requerida
para cobrança coerciva da importância de 975.008.125$30 acrescida
de juros de mora vencidos e vincendos, veio interpor recurso “per
saltum” para este Tribunal.

Apresentou alegações em que formulou as seguintes conclusões:
- “O recorrente Conselho Directivo do Instituto Nacional de In-

tervenção e Garantia Agrícola - INGA, é parte legítima na execução
fiscal e é regular o seu patrocínio judiciário por advogado;

- O INGA tem interesse no provimento do recurso;
- O despacho sob recurso merece ser revogado porque, com ele,

o Tribunal Tributário do Porto exerceu uma competência material
só pertencente ao Tribunal Administrativo de Círculo do Porto, vio-
lando desta forma os arts. 51o no 1, alín. l) do ETAF e 76o no 2
da LPTA.

- O despacho sob recurso merece igualmente ser revogado porque
violou o caso julgado material sob a pretensão de execução imediata
da Administração, formado pela sentença do Meritíssimo Juiz do Tri-
bunal Administrativo de Círculo do Porto que recusou à RAR a sus-
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pensão da eficácia do acto agora sujeito a execução fiscal; deste modo,
violou o despacho recorrido o art. 671o no1 do Código de Processo
Civil.”

Contra-alegou a executada, RAR, concluindo da seguinte forma:
“1 - O Tribunal Tributário de 1.a instância do Porto exerceu uma

competência que lhe é própria nos termos do art. 62o do ETAF.
2 — A suspensão da execução não põe em causa a eficácia do acto,

pelo que não há, e nunca poderia haver, violação de caso julgado.
3 — São dois processos diferentes, o que aprecia a validade do

acto, e o que o executa.
4 — A suspensão da execução está consagrada no art. 255o do CPT.”
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste STA emitiu douto

parecer no sentido de que o recurso não merece provimento já que
o despacho recorrido não violou qualquer norma atributiva de com-
petência, nomeadamente os invocados arts. 51o no1 alín. l) do ETAF
e 76o no 2 da LPTA, pois nenhum preceito legal e muito menos
os invocados pelo recorrente atribuem competência aos Tribunais Ad-
ministrativos de Círculo para conhecer e decidir execuções fiscais.

Por outro lado, o despacho recorrido não violou o alegado caso
julgado porque não se está perante tal excepção, tal como está con-
figurado nos arts. 497o e 498o do Código de Processo Civil, pois não
há repetição da causa.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Pertinentemente, apura-se dos autos o seguinte:
- A pedido do Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrí-

cola, INGA, dirigido ao Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto,
foi instaurada execução fiscal contra RAR — Refinarias de Açúcar
Reunidas, SA. para cobrança coerciva de uma dívida de
975.008.125$30;

- Após citação, a executada veio em 28/12/90 “oferecer caução sob
a forma de fiança bancária, com o fim de suspender a execução”;

- Na mesma data juntou aos autos duplicado de petição de recurso
contencioso por si interposto junto do Tribunal Administrativo de
Círculo do Porto (TAC), contra a deliberação do Conselho Directivo
do INGA que a considerou devedora ao estado da importância de
1.548.122.323$00;

- Sob promoção do representante da Fazenda Pública (RFP), em
18/4/91, o M.mo Juiz daquele Tribunal proferiu o despacho de fls. 61
ordenando a notificação da executada para prestar caução no valor
de 1.500.000.000$00 (um milhão e quinhentos mil contos);

- Em 6/5/91 a executada fez juntar aos autos o documento de fl. 64
respeitante à fiança bancária passado em 26/4/91, sobre aquela referida
importância;

- Sob a promoção do RFP, por despacho de 8/5/91, o M.mo Juiz
julgou suspensa a execução até ao trânsito da decisão a proferir no
processo de impugnação a que se referem as peças de fls. 32 e segs.,
nos termos do art. 160o parágrafo 1o do CPCI (cfr. fls. 64).

- É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
Cabe, antes de mais, dizer que o recorrente, no requerimento de

fls. 80 veio interpor recurso de dois despachos - do que admitiu a
prestação da caução e do que julgou suspensa a execução - sendo
certo, no entanto, como decorre das alegações e conclusões, elas re-
portam-se apenas ao que ordenou a suspensão da execução.

Ou seja, o recurso é do despacho de fls. 66, consequente à prestação
da caução, que julgou suspensa a execução nos termos do art. 160o
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parágrafo 1o do CPCI, até ao trânsito em julgado da decisão a proferir
no processo de impugnação.

A expressão “processo de impugnação” deve ser entendida como
o já referido recurso contencioso interposto junto do TAC do Porto.

Passemos então ao objecto do recurso, começando por salientar
que o despacho recorrido, como dele decorre, encontra o seu fun-
damento legal no disposto no parágrafo 1o do art. 160o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos então vigente.

Estabelece este arto e o seu parágrafo 1o:
“A impugnação e o recurso que tenham por objecto a legalidade

da dívida exequenda suspendem a execução até à decisão do pleito,
desde que a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e
do acrescido, o que seria informado no processo pelo escrivão” (corpo
do art.).

Se ainda não houver penhora ou os bens penhorados não garantirem
a dívida exequenda e acrescido, será ordenada a notificação do exe-
cutado para, no prazo de cinco dias, prestar caução, a qual poderá
ser por meio de depósito de dinheiro, papéis de crédito, fundos pú-
blicos com cotação na bolsa, pedras ou metais preciosos, ou de fiança
bancária se a caução não for prestada, proceder-se-á à penhora
(parágrafo 1o).

Ora, no caso dos autos, a executada deu a conhecer que havia
interposto recurso contencioso contra a deliberação referente à dívida
exequenda.

E porque, logo após a citação, a executada se prestou a oferecer
caução cuja prestação concretizou por meio de fiança bancária, é
manifesto que, de acordo com aquele preceito legal, a execução tinha
que ser suspensa, como o foi, pelo despacho recorrido.

Tudo, pois, em conformidade com aquele comando legal.
É também evidente que, de acordo com o mesmo normativo, a

suspensão da execução deve manter-se enquanto sobre o recurso con-
tencioso não houver decisão com trânsito em julgado.

Daí que, também quanto a esta questão da limitação temporal
dos efeitos jurídicos da caução no processo de execução fiscal não
possa censurar-se o despacho recorrido por se mostrar em consonância
com a lei vigente ao tempo e que, de resto, se mantém, na íntegra
no actual Código de Processo Tributário (art. 255o e 282o) com um
âmbito até mais alargado, quer quanto às situações suspensivas (inclui
a reclamação graciosa) quer quanto ao elenco das garantias que podem
ser prestadas.

Alega o recorrente que o despacho sob recurso deve ser revogado
porque, com ele, o Tribunal Tributário do Porto exerceu uma com-
petência material só pertencente ao Tribunal Administrativo de Cír-
culo do Porto, violando desta forma os arts. 51o no 1, alín. l) do
ETAF e 76o no 2 da LPTA.

Vejamos.
Começar-se-á por dizer que o recorrente confunde a suspensão

da execução com a suspensão de eficácia dos actos administrativos.
Trata-se de realidades jurídicas distintas, com regimes jurídicos pró-

prios, insusceptíveis, pois, de confusão.
A suspensão da execução insere-se, como se viu, no processo de

execução fiscal, que visa a cobrança coerciva de dívidas ao Estado,
provenientes de contribuições, impostos, multas fiscais, reposições,
taxas e outros rendimentos, incluídos os adicionais cobrados cumu-
lativamente (art. 144o do CPCI, hoje, art. 233o do CPT).
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A execução fiscal era e continua a ser da competência das re-
partições de Finanças (art. 152o do CPCI; 43o alín. g) e 237o do
CPT).

Para os devedores domiciliados em Lisboa e Porto eram compe-
tentes os Tribunais Tributários de Lisboa e Porto (art. 152o pará-
grafo 1o do CPCI com a redacção do Dec. lei 217/76 de 25/3) com-
petência que se manteve até à entrada em vigor do Código de Processo
Tributário (1/7/91 - art. 2o) e se prolongou até 31/12/93 quando às
execuções instauradas até aquela data (art. 9o do Dec. lei 154/91
de 23/4).

O que está de acordo com o art. 62o no 1 alín. c) do ETAF.
Porque no caso dos autos a executada tinha a sua sede no Porto,

era competente, ao tempo, o Tribunal Tributário do Porto para co-
nhecer do processo de execução, como era competente para decretar
a suspensão da execução desde que preenchidos os requisitos legais,
como sucedeu.

O M.mo Juiz deste Tribunal exerceu, pois, uma competência que
lhe é própria em nada colidindo com a competência do Tribunal
Administrativo de Círculo (TAC) que recusou à ora executada, e
ali recorrente, a suspensão da eficácia do acto impugnado com base
no art. 76o da LPTA.

Tal decisão não violou, pois, os arts. 51o no1, alín l) do ETAF
e 76o no2 da LPTA já que o primeiro tem a ver com a competência
em razão da matéria dos Tribunais Administrativos de Círculo para
conhecer dos pedidos de suspensão de eficácia dos actos adminis-
trativos recorridos, e o segundo (o art 76o no2) prescreve o elenco
de requisitos necessários à suspensão da eficácia do acto impugnado.

Também, como muito bem observa o Ex.mo Magistrado do Mi-
nistério Público, nenhum preceito legal e muito menos os arts. 62o

no1 alín. c) do ETAF e 3o no 2 do Dec. lei 95/86, de 13/5 invocados
pelo recorrente atribuem competência aos Tribunais Administrativos
de Círculo para conhecer e decidir execuções fiscais.

Do que vem exposto é evidente que também não houve violação
do alegado caso julgado material, contra o que sustenta o recorrente.

Desde logo, porque cada tribunal exerceu as suas próprias com-
petências, sem que exista entre as respectivas decisões qualquer re-
lação de identidade.

Sobre esta questão limitou-se o recorrente a alegar que se está
perante um conflito de pretensões materiais; que a decisão que con-
cedeu a suspensão é irrevisível e irreversível e que, se o pedido de
suspensão da eficácia foi desatendido, a Administração adquiriu de
novo o poder de autotutela executiva sobre o particular, que não
lhe pode ser tirado enquanto o acto se mantiver em vida.

É manifesta a dificuldade ou impossibilidade do recorrente em
demonstrar, na sua douta alegação, a verificação cumulativa dos re-
quisitos de caso julgado.

É certo que, com o indeferimento do pedido de suspensão de efi-
cácia do acto recorrido pelo TAC, a Administração adquiriu de novo
o poder de autotutela executiva sobre o devedor/recorrente.

Por isso, fez instaurar a execução fiscal.
Mas daqui não se segue que tal circunstância configure uma situação

de caso julgado pela simples razão de que esta excepção pressupõe
a repetição de uma causa (art. 497o do CPC), e ela não se verifica.

Na verdade, de acordo com o estabelecido no art. 498o do CPC,
a repetição da causa tem lugar “quando se propõe uma acção idêntica
a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e causa de pedir.
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Há identidade de sujeitos quando as partes são as mesmas sob
o ponto de vista da sua qualidade jurídica; identidade de pedido quan-
do numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito jurídico;
e identidade de causa de pedir quando a pretensão deduzida nas
duas acções procede do mesmo facto jurídico (. . .)”.

Se bem que se reconheça no caso vertente a identidade de sujeitos
apesar de ocuparem posições opostas em cada um dos processos,
não se mostram verificados os demais requisitos.

Com efeito, no Tribunal Administrativo, a pretensão da peticio-
nária, ora executada era a suspensão da eficácia do acto impugnado
com base em determinados fundamentos (haver pago já uma deter-
minada quantia, a parte restante estar garantida e a suspensão não
determinar qualquer lesão de interesse público); no Tribunal Tri-
butário, a pretensão da mesma executada foi a suspensão da execução
fiscal, execução patrimonial, com o fundamento de que foi prestada
caução e estava pendente um recurso contencioso.

Acresce que os pressupostos legais do art. 76o da LPTA e do então
art. 160o do CPCI (hoje, art. 255o do CPT) são diferentes.

Daqui se conclui pela inverificação de identidade de causa de pedir
e de pedido entre os dois processos em causa.

Tanto basta para que improceda a questão de caso julgado.
Do mesmo passo se conclui que não existe o pretenso conflito

de pretensões materiais nem o despacho recorrido tem o carácter
de decisão do TAC que indeferiu o pedido de suspensão de eficácia.

O despacho recorrido deve, pois, manter-se na ordem jurídica, uma
vez que não violou nenhuma das normas invocadas pelo recorrente.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas por delas estar isento o recorrente.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — José Jesus Costa — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Junho 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-político da aplica-
ção retroactiva de leis penais mais favoráveis ao infractor,
constante do arto 29o, 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
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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 115o, §§ 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 15 427. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Socie-
dade Portuense de Balanças, Lda; 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 a sentença, de 92.09.15, do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto, que, nestes autos de processo ordinário de trans-
gressão, movidos contra Sociedade Portuense de Balanças, Lda., julgou
extinto, por prescrição, nos termos dos artos 29o, no 4 da Constituição
da República Portuguesa, 2o, no 4 e 4o, no 2, do Regime Jurídico
das Infracções Fiscais Não Aduaneiras, e 27o, 28o e 32o do Decreto-lei
no 433/82, de 27 de Outubro, o procedimento judicial neles exercido
e relativo a 11 contravenções fiscais p. e p. pelos artos 29o e 66o

do C.I.Profissional, praticadas entre Julho de 1983 a Outubro de 1985,
e a 2 contravenções fiscais p. e p. pelos artos 168o e 236o do Re-
gulamento do Imposto de Selo, praticadas nos meses de Julho e Ou-
tubro de 1985, dela recorre directamente para esta Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a sua revogação e a condenação do arguido no pagamento das res-
pectivas multas.

II - Ilustrando o seu inconformismo, aduziu a recorrente nas ale-
gações diversas razões que depois condensou nas seguintes conclusões:

1 - Do arto 2o e do no 2 do arto 5o do D.L. 20-A/90, de 15 de
Janeiro, que aprovou o Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não
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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-orde-
nacionais não fere o disposto no no 4 do arto 20o da C.R.P.

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 natureza diferente - em particular, pela ausência de fundamen-
tação ético-jurídica das respectivas sanções - do direito criminal pro-
priamente dito.

5 - Por outro lado, o arto 3o do D.L. 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 Decreto-lei 433/82 em que aquela norma figura, bem como o pró-
prio 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 arto 3o do D.L. 433/82 aplica-se apenas à
sucessão de contravenções. Do mesmo modo, o arto 32o do D.L. 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
da no 1 do arto 297o 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 arto 3o 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.

III - O Digno Mago. do Mo. Po., junto deste tribunal, emitiu parecer
no sentido do não provimento do recurso, tendo em conta a data
da prática dos factos, bem como a jurisprudência pacífica da Secção
e do Tribunal Constitucional, tirada em casos idênticos.

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 procedi-
mento judicial pelas 11 infracções fiscais cometidas entre Julho de
1983 a Outubro de 1985, correspondentes aos factos constantes do
auto de notícia, e, então, p. e p. pelos artos 29o e 66o do C.I.Profissional,
e pelas 2 infracções fiscais cometidas em Julho e Outubro de 1985,
igualmente integradas pelos factos descritos no auto de notícia, e,
então, p. e p. pelos artos 168o e 236o do Regulamento do Imposto
de Selo, 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
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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. no 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 arto 3o

deste diploma, sendo que, no caso, eles preencham o ilícito contra-
vencional p. e p. pelo arto 29o, nos 1, 2, 4 e 5 daquele R.J.I.F.N.A.

Muito embora a sentença o não pronuncie -, mas tem-se nela por
implícita tal conclusão -, o procedimento judicial pelas infracções fis-
cais não poderia haver-se como prescrito enquanto qualificadas como
transgressões, por não se ter verificado o decurso enquanto quali-
ficadas como transgressões, por não se ter verificado o decurso do
prazo de cinco anos fixado pelo § 1o do arto 115o do C.P.C.Impostos,
por ter sido interrompido, quer pela instauração do processo de trans-
gressão, em 12/12/85, quer pela posterior notificação da arguida, na
pessoa do seu sócio gerente (fls. 13 e 14), em 15/11/88, para os efeitos
do arto 117o do C.P.C.I.

Dada, porém, a subsunção dos factos aos dos 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 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 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 (artos 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
que os factos cometidos anteriormente sejam 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 vigência,
proibindo qualquer ultra-actividade ou retroactividade, ainda que se
pudesse apresentar mais favorável ao arguido.
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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 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 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
do 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 a defender o mesmo princípio no domínio dos ilícitos
de mera ordenação social e disciplinar (Constituição da República
Portuguesa, Anotada, 3a Edição revista, 1993, pags. 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).

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 foram 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 ela era aplicável ao instituto da prescrição, por este
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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 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 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 contém, directa ou indirectamente
(por remissão), 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
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 algumas
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 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, di-
zendo o primeiro respeito a instituto não expressamente previsto no
D.L. no 433/82, são subsidiariamente aplicáveis ao regime nele de-
finido, 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
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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 do C.P.C.I. não
pressupõem qualquer despacho de apreciação judicial sobre a su-
ficiência probatória dos indícios dos factos susceptíveis de integrarem
qualquer ilícito da referida natureza e, por isso, os despachos que
as ordenem não podem ser qualificados como despachos de pronúncia
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 entre 1983 a 1985,
em todas as contra-ordenações, e não se tendo verificado causas de
suspensão da prescrição, há muito que se tinha esgotado, à data da
sentença, o prazo máximo de 3 anos, tornando-se até dispensável,
nessa medida, a averiguação sobre o montante das coimas cominadas
para cada infracção, se superior ou inferior a 100.000$00.

V - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues — José
Jesus Costa — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 28 e Junho de 1995.

Assunto:

IVA. Contrato administrativo de fornecimento de refeições e
fornecimento de géneros alimentares a hospitais.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para efeitos de tributação de IVA, no contrato de for-
necimento de alimentação a um Hospital, é possível dis-
tinguir, de acordo com as cláusulas do contrato, o for-
necimento de alimentação em refeições e o fornecimento
de géneros alimentares.

II — O fornecimento de refeições prontas, no qual se incluem
matérias-primas alimentares e restantes custos (p. ex. en-
cargos com pessoal e administração), configura um con-
trato de prestação de serviços enquadrável no art. 4o no 1
do CIVA.

III — O fornecimento de géneros alimentares, destinados a se-
rem confeccionados em refeições pelos serviços do Hos-
pital, assume-se como verdadeira transmissão de bens,
efectuada a título oneroso, com enquadramento no art. 3o

do CIVA, excluída do âmbito do contrato de prestação
de serviços.
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Recurso no 15 770. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Albino
Russo Marecos, Comércio, Indústria Alimentar e Serviços, Lda;
Relator; Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública (RFP) junto do Tribunal
Tributário de Santarém, dizendo-se inconformado com a sentença
que julgou procedente a impugnação da liquidação adicional referente
ao período de 1/1/86 a 31/12/86 de IVA e juros compensatórios no
montante total de 3.073.089$00 deduzida perante aquele Tribunal
por Albino Russo Marecos, Comércio Indústria Alimentar e Servi-
ços Lda., veio interpor o presente recurso para este Tribunal.

Apresentou alegações com o seguinte quadro de conclusões:
“Não foi correcta a liquidação de imposto de transacções efectuada

pela contribuinte, com base na facturação de encargos dos contratos
que, em cumprimento do clausulado no caderno de encargos que
tem com certas entidades, apresenta a estas, distinguindo os custos
de matérias-primas alimentares dos restantes custos (p. ex. encargos
com pessoal e administração).

Essa facturação discriminada, imposta pelo Plano Oficial de Con-
tabilidade dos Serviços de Saúde (POCSS), tem como uma das fi-
nalidades permitir às entidades contratantes controlar a qualidade
e quantidade das refeições: é uma exigência do contrato, com fi-
nalidades específicas na economia desse mesmo contrato;

Mas não pode das exigências particulares de determinados contratos
de fornecimento retirar-se nada quanto à disciplina de incidência dos
impostos;

Concretamente, e no que respeita ao IVA, o fornecimento de re-
feições é tributado como prestação de serviços — conceito residual
que abrange todas as operações decorrentes da actividade económica
que não sejam definidas como transmissões;

O valor de prestações de serviços é o valor da contraprestação
recebida do utilizador, pelo que o valor dos bens integrados nessa
prestação não podem ser autonomizados para efeito de tributação;

A Administração Fiscal aplicou bem a lei ao efectuar a liquidação
adicional, correctora das diferenças de liquidação obtidas com a fac-
turação separada praticada pelo contribuinte e que se traduziam num
tratamento discricionário porque mais favorável, do ponto de vista
da concorrência;

Ao anular a liquidação adicional, a douta sentença recorrida violou
o disposto no art. 4o do CIVA, conjugado com o art. 18o no 1, alín. a)
e no 2, alín. b), assim como a verba 3.8 da Lista II (em vigor ao
tempo da situação tributária), anexa ao CIVA.

Assim, deve ser a mesma sentença revogada, acolhendo-se o pre-
sente recurso e confirmando-se a liquidação adicional impugnada.”

Não houve contra-alegação.
A Ex.ma Procuradora-Geral-Adjunta emitiu douto parecer no sen-

tido do não provimento do recurso.
Em seu entender, no caso concreto, existe um único contrato ad-

ministrativo de fornecimento que pode ser definido como o contrato
pelo qual uma pessoa se obriga aprovisionar durante certo tempo
e de maneira contínua e periódica, em mercadorias ou em serviços,
uma pessoa colectiva de direito público.

O referido contrato entre a impugnante e o Hospital Egas Moniz
tem por objecto duas prestações: o aprovisionamento em géneros

1863

alimentícios e o aprovisionamento em serviços de confessões de
refeições.

Não obstante haver um único contrato de fornecimento, tais pres-
tações mantêm a sua autonomia e a sua individualidade, aplicando-se
cada uma delas a respectiva taxa de IVA, não saindo assim violado
o art. 18o no 1 alín. a) e no 2 do CIVA.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como apurada a seguinte matéria de

facto:
a) A impugnante, no âmbito da sua actividade, opera em refeitórios

de entidades públicas e privadas, fornecendo-lhes alimentação;
b) Esta actividade é desenvolvida em diferentes pontos do país,

e mediante prévios concursos públicos;
c) As cláusulas contratuais elaboradas pela entidades públicas (hos-

pitalares) são elaboradas em função das normas do Plano Oficial
de Contabilidade dos Serviços de Saúde;

d) Em alguns casos, verificou-se que a impugnante separou as di-
versas componentes do fornecimento, em produtos alimentares e ser-
viço prestado na confecção e fornecimento das refeições tributando
os produtos alimentares e serviço prestado na confecção e forne-
cimento da refeições tributando os produtos alimentares à taxa 0
(Lista I, anexa ao CIVA) e os serviços a 16 % — cfr. o sucedido com
o Hospital Distrital de Cascais e o Hospital Egas Moniz;

e) Em 12 de Agosto de 1987, após fiscalização aos elementos con-
tabilísticos da impugnante, foi esta notificada da liquidação adicional
em IVA no valor de 2.669.776$00, acrescidos de 403.323$00 de juros
compensatórios;

f) Os fundamentos da respectiva liquidação adicional foram co-
municados à impugnante em 12/10/87, após o requerimento apre-
sentado em 20/8/1987.

Foi com base nesta factualidade que o M.mo Juiz julgou a im-
pugnação procedente, anulando a liquidação impugnada.

Fundamentou-se para tanto na análise do teor do caderno de en-
cargos referente ao contrato celebrado entre a impugnante e o Hos-
pital Egas Moniz, em que aquela é designada por fornecedor e o
âmbito de aplicação refere-se ao fornecimento de alimentação.

Considerou que é de fulcral importância a cláusula 52a (objecto
do contrato) que tanto se refere fornecimento de alimentação (pe-
quenos almoços, jantares e ceias) como ao fornecimento de géneros
para os regimes individuais, para a pediatria e para os dadores de
sangue.

Para concluir que “se é certo que o fornecimento de alimentação
é reconduzível ao contrato de prestação de serviços, já o mesmo não
sucede com o fornecimento de géneros para os regimes individuais
e para a pediatria, sobretudo porque tais géneros se destinam a ser
confeccionados pelos próprios serviços do Hospital, fornecimento este
que não é incorporado numa prestação de serviços da impugnante,
correspondendo antes a um negócio jurídico autónomo, qualificando
tal procedimento âmbito da compra e venda ou transmissão de bens:
transferência onerosa de bens corpóreos por forma correspondente
ao exercício do direito de propriedade (art. 1o e 3o do CIVA)”.

Determinante para a decisão recorrida foi, pois, a consideração
de que os fornecimentos de géneros individuais, para a pediatria e
para os dadores de sangue que se destinavam a ser confeccionados
pelos próprios serviços do Hospital estavam excluídos do âmbito da
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prestação de serviços, como decorre da cláusula 52o no 2 alíneas a),
b) e c) e cláusula 55a em confronto com o restante clausulado do
referido caderno de encargos.

Mas a recorrente não ataca esta questão dicotómica — prestação
de serviços e fornecimento de géneros — erigida pela sentença como
fundamental e decisiva para suporte da procedência da impugnação.

Com efeito, da análise da matéria das conclusões retira-se a ideia
de que se reconduziu o objecto do recurso à lógica do “fornecimento
de refeições” que qualificou de prestação de serviços.

Diz a recorrente (1a conclusão) que “não foi correcta a liquidação
efectuada pela contribuinte com base na facturação que, em cum-
primento do clausulado no caderno de encargos dos contratos que
tem com certas entidades, apresenta, a estas, distinguindo os custos
de matérias-primas alimentares dos restantes custos (p. ex. encargos
com pessoal e administração).”

Ora, se virmos bem, a sentença recorrida considerou submetidas
ao contrato de prestação de serviços as matérias-primas alimentares
juntamente com os restantes custos-encargos com pessoal e admi-
nistração — integrados na vertente “fornecimento de alimentação”
ou “fornecimento de refeições”. É isto que configura o contrato de
prestação de serviços.

Mas, já não os fornecimentos de géneros que considerou como
transmissões de bens ou de matérias-primas para sem confeccionados
pelos Hospitais (Egas Moniz e de Cascais).

Defende ainda a recorrente que a facturação discriminada imposta
pelo Plano Oficial de Contabilidade dos Serviços de Saúde (POCSS),
tem como uma das finalidades fundamentais permitir às entidades
contratantes controlar a qualidade e quantidade das refeições: é uma
exigência do contrato, com finalidades específicas na economia desse
mesmo contrato.

E daqui pretende extrair a conclusão de que não pode das exigências
particulares de determinados contratos de fornecimento retirar-se na-
da quanto à disciplina de incidência dos impostos.

Não se contesta aquela finalidade fundamental.
Mas a verdade é que a sentença recorrida alicerçou a sua decisão

não em tais exigências mas sim nas referidas cláusulas 52o no 2 e
55o daqui partindo para a caracterização de espécie de contratos,
configurando os diferentes contratos clausulados como uma união
de contratos embora inseridos num único contrato administrativo.

A facturação discriminada, como manda o POCSS, além de permitir
às entidades contratantes o controlo da qualidade e quantidade das
refeições, possibilita ao contribuinte o cumprimento das obrigações
decorrentes da legislação fiscal (cfr. art. 44o do CIVA).

A contabilidade é uma instituição registadora e reveladora das rea-
lidades económicas e jurídicas que lhe estão subjacentes mas não
é, por si, um instrumento ou factor constitutivo de direitos ou de
relações jurídicas (cfr. Noções Fundamentais de Direito Fiscal, Vítor
Faveiro II vol. pág. 528 infra).

É com base nessa arrumação contabilística, com o suporte docu-
mental justificativo, que há-de encontra-se a resposta ao clausulado,
ou seja à questão de saber se está em causa apenas um contrato
de prestação de serviços (fornecimento de refeições) ou também um
outro contrato de transmissão de bens correspondente à definição
dos arts. 3o e 4o do CIVA e, em caso afirmativo, mantendo cada
qual a sua autonomia para efeitos de tributação.
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Finalmente, alega a recorrente “no que respeita ao IVA, o for-
necimento de refeições é tributado como prestação de serviços —
conceito residual que abrange todas as operações decorrentes da ac-
tividade económica que não sejam definidas como transmissões” e
que “o valor de prestação de serviços é o valor da contraprestação
recebida pelo utilizador pelo que o valor dos bens integrados nessa
prestação não podem ser autonomizados para efeito de tributação”.

Em primeiro lugar há que dizer que esta alegação não põe em
causa a decisão recorrida.

A recorrente, partindo, e bem, do conceito residual de prestação
de serviços caracterizado como está no art. 4o do CIVA, não extraiu
dele as virtualidades que comporta.

Como efeito, já se trata de um conceito residual ou por exclusão
de partes, importaria referir-se ao que fica de fora, ao que é excluído
do âmbito residual ou conceptual ínsito naquele normativo.

Tem razão a recorrente quando diz que esse conceito residual abran-
ge todas as operações decorrentes da actividade económica que não
sejam definidas como transmissões.

É, de resto, o que corresponde ao teor literal do no 1 do art. 4o

do CIVA que preceitua: “são consideradas como prestações de ser-
viços as operações efectuadas a título oneroso que não constituem
transmissões ou importações de bens.

Ora, para além das importações de bens, que para o caso não
relevam, caberia averiguar se todos os bens oferecidos pela impug-
nante aos Hospitais Egas Moniz e de Cascais, por força do clausulado
do referido contrato administrativo, se inserem naquele conceito de
prestação de serviços ou se parte dos bens transmitidos ganharam
autonomia em relação aquele âmbito conceitual e se, em consequência,
configuram uma verdadeira transmissão de bens efectuada a título
oneroso, enquadrável no âmbito da incidência do art. 1o e do conceito
do art. 3º ambos do CIVA.

A sentença recorrida deu resposta a esta questão que erigiu como
decisiva e essencial para a decisão alcançada.

Concretamente, distinguiu entre o que estava abrangido pelo con-
trato de prestação de serviços e o que considerou próprio do âmbito
de compensação do contrato de transmissão de bens, traduzido no
fornecimento de géneros.

Mas como já se disse, sendo esta questão essencial ao recurso,
dela não curou a recorrente porque não foi vertida nas conclusões
das alegações, delimitadoras como são do objecto de recurso.

De todo o modo, cabe reafirmar que na situação em apreço, os
fornecimentos de géneros para os regimes individuais e para pediatria
destinados a serem confeccionados pelos próprios serviços dos Hos-
pitais, assume-se como transmissões de bens, excluídas do conceito
de serviços ínsito no art. 4º do CIVA.

Porque a sentença recorrida assim decidiu, não merece qualquer
censura e assim se mantém na ordem jurídica, não tendo sido violado
o disposto no art. 4o do CIVA, conjugado como o art. 18o no 11
alín. a) e no 2 alín. b), assim como a verba 3.8 da Lista II (em vigor
ao tempo da situação), anexa ao CIVA.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a decisão recorrida.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Manuel
Fernando dos Santos Serra — Domingos Brandão de Pinho. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Contribuição industrial. Cobrança eventual. Cobrança virtual.
Impugnação judicial. Prazo. Natureza substantiva.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Decorrido o prazo para pagamento da contribuição in-
dustrial a partir da notificação e se não for efectuado,
a forma de cobrança eventual converte-se em cobrança
virtual.

II — A cobrança virtual tem lugar no mês seguinte ao débito
ao tesoureiro (parágrafo 2o do art. 102o do CCIndustrial.

III — O prazo de impugnação judicial, a partir da vigência
da LPTA, tem natureza substantiva, não lhe sendo apli-
cável o no 3 do art. 144o do CPC, mas sim o estabelecido
no art. 279o do Código Civil.

Recurso no 16 142; Recorrente: Alves, Conceição e Narciso, Lda.;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Alves, Conceição e Narciso, Lda., identificada nos autos, incon-
formada com a sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Viana do Castelo, que julgou procedente a excepção de
caducidade do direito à impugnação da liquidação de contribuição
industrial, imposto extraordinário sobre lucros e juros sobre uma e
outro, no total de 424.720$00, com referência ao exercício de 1988,
por si deduzida, veio interpor recurso ”per saltum” para este Tribunal.

Apresentou alegações cujo quadro conclusivo é o que se segue:
”1o O prazo para deduzir impugnação judicial, quando a cobrança

se transforma de eventual em virtual, inicia-se no dia seguinte ao
da abertura do cofre para esta cobrança virtual - alín. a) do art.
89o do CPCI;

2o Não é relevante para efeitos de impugnação judicial, a notificação
para pagamento eventual, no prazo de 15 dias, de uma colecta de
contribuição industrial; e

3o O prazo para impugnação, na vigência do Código de Processo
das Contribuições e Impostos revestia a natureza de prazo judicial,
sendo contado nos termos do art. 114o do Código de Processo Civil.

Nestes termos e nos mais de direito pede e espera a revogação
da, aliás, douta sentença recorrida, ordenando-se o conhecimento do
objecto da impugnação deduzida, com todas as consequências legais.”

Não houve contra-alegação.
A Ex.ma Procuradora-Geral-Adjunta representante do Ministério

Público junto deste Supremo Tribunal, emitiu douto parecer no sen-
tido de que o recurso não merece provimento já que quando a petição
da impugnação foi apresentada pela recorrente há muito que se en-
contrava esgotado o prazo de 90 dias previsto no art. 89o do CPCI,
contado a partir do dia imediato ao da abertura do cofre.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
- Na sequência de uma fiscalização à escrita da impugnante, fo-

ram-lhe alterados os valores da matéria colectável e dos tributos acima
referidos, tendo ela sido notificada, em 27/10/89, nos termos do ofício
de fls. 18, que aqui se dá por reproduzido.

- A única reacção da impugnante foi a interposição desta acção
em 28/2/90.

Com base nestes elementos de facto o M.mo Juiz concluiu pela
declaração de caducidade do direito de impugnação.

Para tanto considerou que a impugnante dispunha do prazo de
90 dias a contar de 28/10/89 para introduzir em juízo esta impugnação
ao abrigo dos arts. 136o do CCI e 89o alín. a) do CPCI, prazo que
não respeitou.

Segundo a sentença, tal prazo conta-se nos termos do art. 279o

do Código Civil e a excepção de caducidade do prazo é do conhe-
cimento oficioso porque se situa em matéria indisponível.

Contrapõe a recorrente que o prazo para deduzir a impugnação
judicial, quando a cobrança se transforma de eventual em virtual ini-
cia-se no dia imediato ao da abertura do cofre para esta cobrança,
nos termos da alín. a) do art. 89o do CPCI, não sendo relevante,
para o efeito, a notificação para pagamento eventual, no prazo de
15 dias, de uma colecta de contribuição industrial.

Coloca-se, pois, a questão de saber se, no caso, a impugnação da
liquidação foi ou não deduzida em tempo.

Vejamos.
Trata-se de impugnação judicial de liquidação definitiva de con-

tribuição industrial - grupo A apresentada em 28/2/90, sendo-lhe apli-
cável quanto ao prazo o art. 89o do CPCI que dispõe (dispunha):

A impugnação judicial deduzida com algum dos fundamentos pre-
vistos 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.

Ora, deu-se como provado que a impugnante foi notificada em
27/10/89, nos termos do ofício de fls. 18, para pagamento eventual
da importância da liquidação, no prazo de 15 dias a contar da
notificação.

Tal pagamento não teve lugar nesse prazo.
Por isso foi debitado ao tesoureiro em 15/11/89 para cobrança virtual

nos termos do parágrafo 2o do art. 102o do CCI.
Este é um dos casos em que a cobrança eventual é meramente

facultativa de modo que, não vindo a ter lugar, converte-se em virtual
mas não para efeitos de relaxe (cfr. Cardoso da Costa - Curso de
Direito Fiscal 2a edição - 1972 pág. 443).

O contribuinte é notificado para pagar eventualmente a contri-
buição ou a diferença em dívida no prazo de 15 dias e, se não o
fizer, proceder-se-á à cobrança virtual a efectuar no mês seguinte
ao débito ao tesoureiro.

Ora, este último prazo é para pagamento à boca do cofre - e não
com juros de mora - pois, pelo facto de não ter pago eventualmente
a dívida, o contribuinte não está em falta (Cardoso da Costa ob.
cit. pág. 444).
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No caso dos autos, porque o pagamento eventual não foi efectuado
no prazo de 15 dias, então seguiu-se, por conversão da cobrança even-
tual em virtual, de acordo com a 2a parte do art. 102o do CCI, a
forma de pagamento virtual, durante o mês seguinte ao débito ao
tesoureiro.

Tendo o débito ao tesoureiro ocorrido em 15/11/89, a cobrança
virtual de acordo com aqueles princípios, teve lugar no mês de De-
zembro imediato.

A abertura do cofre coincide com o primeiro dia deste mês.
Porque é com o dia imediato ao da abertura do cofre para a cobrança

referido na alín. a) do art. 89o do CPCI que se inicia a contagem
do prazo de 90 dias, é de concluir que em 28/2/90, data da apresentação
da petição da impugnação, não estava ainda esgotado aquele referido
prazo legal.

Com esta conclusão fica assim prejudicada a questão suscitada pela
recorrente sobre a natureza do prazo para a impugnação.

Dir-se-á no entanto, que a partir da vigência da LPTA, a juris-
prudência deste STA se afirmou no sentido de que, tal como para
os recursos contenciosos (art. 28o), tal prazo tem natureza substantiva
não lhe sendo, pois, aplicável, contra o que defende a recorrente,
o disposto no no 3 do art. 144o do CPC mas o estabelecido no art. 279o

do Código Civil (cfr. por todos Acs. de 21/4/93 - Rec. 15 117; de
2/3/94 - Rec. 15 222; de 29/6/94 - Rec. 14 376; de 11/6/95 Rec. 18 139).

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a decisão recorrida devendo, em conformidade, o Tri-
bunal recorrido conhecer da impugnação judicial, se a tal não obstar
qualquer outro fundamento que não seja o da caducidade do prazo.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Abílio Bordalo (relator) — Santos
Serra — Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 28 de Junho 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. 17.173, em que é Recorrente Constroibem - Soc. Industrial
de Construções e Turismo, SA e Recorrido Fazenda Pública, e
de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. COELHO DIAS.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1.”Constroibem - Sociedade Industrial de Construções e Turismo,
S.A.”, inconformada com a sentença de fs. 248, proferida em 23.Mar-
ço.93, na qual se julgou improcedente a impugnação que deduzira
contra a liquidação de contribuição industrial relativa a 1984, no mon-
tante de 12.172.655$00, dessa decisão veio recorrer para este STA,
concluindo na respectiva alegação, além do mais, o seguinte:

«14o A ora recorrente foi tributada em C.I., Grupo A, no ano
de 1984, nos termos do disposto nos artos 7o e 22o, ou seja, com
apuramento real do lucro.

15o O argumento da matéria colectável pelo método do Grupo
A ou seja, do lucro real, não permite o recurso às presunções, uma
vez que estas só serão praticadas no apuramento da matéria colectável
pelo método do Grupo B da Contribuição Industrial, nos termos do
arto 66o do C.C.I..

16o À ora recorrente foram aplicados dois critérios de cálculo da
matéria colectável.

- Apuramento do lucro real, nos termos do arto 22o e 54o do C.C.I.,
quanto às conclusões 1 e 13 e, - Fixação do lucro tributável, nos
termos do art. 54o e 66o do C.C.I., quanto à conclusão 15.

Tal prática é ilegal.
17o Não pode ser acrescido aos proveitos, nem aos resultados o

valor de 7.916.780$00, por não ter suporte legal tal prática».
1.1. Não houve contra-alegação.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

no sentido da incompetência, em razão da hierarquia, deste Tribunal,
para conhecer do recurso, já que o mesmo não versa exclusivamente
matéria de direito, conforme se constata da conclusão 14a da respectiva
alegação, que afronta, em seu entender, a seguinte afirmação do pro-
batório da sentença:

«Após exame à escrita (...) foi determinado o apuramento da ma-
téria colectável pelo sistema (...) do Grupo B no tocante aos anos
de 1982 a 1985».

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Desde logo começando, como se impõe - arto 3o da LPTA pela

análise da excepcionada incompetência deste Tribunal.
2.1. Na decisão recorrida deu-se como provada a seguinte fac-

tualidade:
«a) A impugnante Constroibem - Soc. Industrial de Construções

e Turismo, S.A., encontra-se colectada em contribuição industrial Gru-
po A, pelo exercício da actividade de construção civil, na Repartição
de Finanças de Queluz;

b) Em relação ao exercício do ano de 1984, a impugnante entregou
naquela Repartição de Finanças a respectiva declaração m/2 de con-
tribuição industrial em 13 de Agosto de 1985;

c) Após exame à escrita da contribuinte, efectuada pela Inspecção
Geral de Finanças, foi determinado o apuramento da matéria co-
lectável pelo sistema aplicado aos contribuintes do Grupo B, no to-
cante aos exercícios de 1982 a 1985;

d) Com base nos elementos fornecidos pelo Relatório do exame
à escrita, o Sr. chefe da Repartição de Finanças fixou o rendimento
colectável de Esc. 19.714.076$00, nos termos do par. 2o do arto 114o

do Código da Contribuição Industrial;
e) Em face de tal rendimento colectável foi apurada a contribuição

industrial de 7.585.600$00, o imposto extraordinário de 985.700$00
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e os juros compensatórios de 3.601.355$00, que totalizam a quantia
de 12.172.655$00;

f) O lucro tributável fixado pelo chefe da Repartição de Finanças,
com observância das disposições aplicáveis aos contribuintes do Grupo
B, foi notificado à impugnante para eventual reclamação, que não
se verificou».

Ora, confrontando este quadro fáctico com as supra transcritas
conclusões do recurso, são manifestas as divergências existentes quan-
to à forma de apuramento do lucro tributável da ora recorrente, em
relação a 1984, acrescentando esta, ainda, na conclusão 17a, não poder
ser acrescida aos proveitos, nem aos resultados, a quantia de
7.916.780$00, por tal ser ilegal, sendo que na sentença, como vimos,
não se fez referência a esse acréscimo.

Existem, assim, sem dúvida, discrepância entre o julgamento de
facto da decisão e a realidade descrita pela recorrente, a apreciar
e sanar mediante o reexame da prova produzida, actividade que, no
caso, está vedada a este Tribunal - arto 21o, 4, do ETAF - pelo que
procede a excepcionada incompetência, em razão da hierarquia, do
mesmo.

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. 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 50%.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Contribuição predial. Cooperativa de habitação. Incidência
pessoal. Transmissão fiscal. Isenção fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na definição da incidência subjectiva da contribuição
predial, o legislador exige que haja um título de legiti-
midade jurídica sobre o prédio que justifique que a afluên-
cia do substracto económico correspondente ao jus fruen-
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di caiba a certa pessoa, podendo essa legitimação advir
da titularidade de um direito real de gozo, ou de outras
relações jurídicas, especificamente consideradas para tal
efeito, enunciadas nos diversos §§ do arto 6o do C.C.Pre-
dial.

II — Entre esses títulos de atribuição do uso e fruição, relevados
para efeitos de incidência, conta-se o previsto no § 6o,
do citado artigo, da cedência gratuita, a título precário,
dos prédios pertencentes a entidades isentas.

III — O conceito de transmissão fiscal adoptado para efeitos
da definição da incidência objectiva da sisa é também
relevante para efeitos de contribuição predial, enquanto
implicante da transmissão do jus fruendi que vai ínsito
com a transmissão do direito considerado para efeitos
de sisa.

IV — A ”atribuição” por banda de uma cooperativa de cons-
trução e de habitação de uma fracção autónoma de um
prédio de que é proprietária, por si construído ou ad-
quirido para a habitação dos seus associados, a um destes
cooperadores não corresponde a qualquer transmissão
relevada fiscalmente em sede de sisa que legitime a afluên-
cia aos mesmos dos jus fruendi, ínsito no direito
transmitido.

V — As quantias pagas às cooperativas de habitação por coo-
perantes pelo uso de fruição de fogos, que pertencem
àquelas no regime de propriedade colectiva, que lhe te-
nham sido atribuídos a estes, nos termos do arto 13o

do D.L. no 218/82, de 2 de Junho, são pela lei qualificadas
como um preço, e como tal a cedência daquele uso e
fruição não se indentifica com o critério de legitimação
substantiva referido no citado § 6o.

VI — A cooperativa continua a ser o titular dos rendimentos
do prédio, enquanto titular do direito de propriedade co-
lectiva e o sujeito passivo da contribuição predial que
sobre eles incide.

VII — A isenção, de que goza uma cooperativa de habilitação,
nos termos do arto 3o do DL. no 456/80, de 9/10 e mantida
pelo arto 26o, no 1 do DL. no 218/82, de 2 de Junho
relativamente aos prédios construídos ou adquiridos para
habitação dos sues cooperadores, ou seja destinados à
sua actividade estatuária, não caduca no caso de a coo-
perativa ser a titular da propriedade colectiva e os entregue
aos seus associados nas modalidades de atribuição do
direito de habitação e de inquilinato colectivo (arto 13o

do D.L. no 218/82).
VIII — A atribuição, a que se refere os itens III e IV, do uso

de fruição dos prédios não está abrangida por qualquer
dos critérios de legitimação substantiva que foram con-
sideradas para lei para definir a incidência subjectiva
da contribuição predial.

Recurso n.o 17.610. Recorrente: José Nuno Sottomayor Negrão de
Figueiredo; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso.
Dr. Benjamim Rodrigues.
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Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - José Nuno Sottomayor de Figueiredo, residente na Praceta Al-
deia Nova, no 121, 2o-B, Senhora da Hora, impugnou judicialmente
perante o Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto (5o Juízo)
o acto de liquidação da contribuição predial relativa aos anos de
1985, 1986, 1987 e 1988 e à fracção autónoma, identificada pela letra F,
do prédio urbano inscrito na matriz da freguesia da Senhora da Hora,
sob o arto 3.231, tendo alegado, em síntese, que tal prédio fora cons-
truído pela Cooperativa de Habitação e Construção Económica Aldeia
Nova, C.R.L., de que o impugnante é associado, e que ela sempre
foi a proprietária, possuidora e fruidora exclusiva da referida fracção
de que, em devido tempo requer a isenção da contribuição predial,
pelo período de 10 anos, contados da emissão do certificado da ha-
bitabilidade, em 84.07.23, pelo que o impugnante não é sujeito passivo
do imposto liquidado.

II - A impugnação judicial foi julgada improcedente, por sentença
de 91.11.12, por, em resumo, se haver considerado que, definidos
os arto 1o e 6o do C.C.Predial como sujeito passivo do imposto, ao
fim e ao cabo, o verdadeiro beneficiário dos rendimentos do prédio,
tal qualidade era detida pelo impugnante, dado que tem sido ele
quem desde 1984 tem feito a sua habitação na referida fracção, a
tem fruído e retirado dela todas as utilidades e a ele caberia ter
requerido a isenção de contribuição predial, nos termos do arto 23o,
§ 5o do C.C.Predial.

III - Inconformado com tal decisão, dela recorreu o impugnante
para o Tribunal Tributário de 2.a Instância que, porém, se julgou
hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso, por acór-
dão de 92.07.07, com fundamento em ter ele por exclusivo fundamento
matéria de direito.

IV - Tendo, tempestivamente, requerido a remessa dos autos a
este Supremo Tribunal e, não havendo questão que a tal obste, im-
põe-se-nos tomar conhecimento do recurso interposto.

V - Em fundamento da alteração do julgado, pedida a esta instância,
invoca o recorrente as razões que, desenvolvidas nas suas alegações
de recurso, condensou nas seguintes proposições conclusivas:

1a - A contribuição predial é um imposto que é devido, em primeira
linha, pelo proprietário do imóvel, pelo seu dono e possuidor da
fracção autónoma, a referida Cooperativa Aldeia Nova, C.R.L., e
não o ora alegante, havendo assim em relação a ele erro de tributação,
sem qualquer fundamento fáctico-jurídico ou legal (artos 5o, § 5o e
6o; 155o; 25o e 35o do C.P.C. e Circular DGCI no 9/82);

2a - A isenção da contribuição predial, sub judice, legítima, legal
e fiscalmente requerida pela Cooperativa de Habitação Económica
Aldeia Nova, C.R.L., no seu devido tempo, e com base em legislação
especial então vigente é automatica, de deferimento automático, e
oficioso, pelo simples facto da sua petição e requerimento, nos termos
da lei vigente, tal isenção transmite-se automaticamente, ipso facto,
também ao possuidor, dono ou utente de facto, mesmo sem justo
título ou a novo proprietário de tal imóvel, fracção esta autónoma,
aludida (arto 12o, no 1, d) e segs. do DL. no 737-A/74; artos 3o, 5o

e 8o do DL. no 456/80; DL. no 218/82, seus artos 1o e 2o e 26o; artos 25o

e 35o do C.C.P.; Circular DGCI no 9/82 e arto 3o do DL. no 442-C/88
e arto 1o do C.C. Autárquica) que, como alegado, até ao ano de
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1995, inclusive, está em absoluto isenta do pagamento da contribuição
predial e mormente da impugnada;

3a - Verifica-se que a 1a Instância cometeu manifesta violação de
lei substantiva e erro de interpretação e de aplicação de normas,
aludidas, aplicáveis, tendo assim a 2a instância o poder - dever jurídico
de fazer séria censura da prova produzida, em favor do ora alegante
(artos 668o, no 1, al.c); 753o, no 1; 721o, nos 1 e 2 e 722o, no 2 do
C.P.Civil), pelo que se está perante concreta ilegalidade e errado
apuramento da situação tributária do alegante, não havendo legal
ou real fundamento, de direito ou de facto, para tal incidência, tri-
butação e liquidação da contribuição predial impugnada; e

4a - No mínimo, e a não concluir-se assim, como anteriormente,
pelo não fundamento e ilegalidade de tal tributação tem de concluir-se
que a isenção da contribuição impugnada e concedida à aludida Coo-
perativa Aldeia Nova, C.R.L., tem de ter-se legalmente transmitida
ao ora alegante, vigorando até ao ano de 1995, por isso assim resultar
clara e inequivocamente dos normativos legais aplicáveis e citados.

VI - O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal,
após considerar, no seu parecer, que a al. a) do no 1 do arto 3 do
Decreto-Lei n.o 456/80, de 9 de Outubro, estabelece uma isenção
das cooperativas de habitação da contribuição predial relativamente
aos prédios destinados ao exercício da sua actividade estatutária e
que essa isenção foi mantida no arto 26o, no 1 do Decreto-Lei
n.o 218/82, de 2 de Junho, ao mesmo tempo que se prevê nele, no
seu arto 218o, no 1, o regime de propriedade individual dos fogos
a ser concretizada por contrato de compra e venda, mesmo com reserva
de propriedade ou sob condição resolutiva, mas que não se provou
que ele tivesse ocorrido nos autos, pronunciou-se pelo provimento
do recurso.

VI - Com os vistos do juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A Questão Decidenda.
A questão a decidir resume-se em saber se o recorrente está sujeito

ao pagamento de contribuição predial relativa à fracção que habita
que lhe foi atribuída por uma cooperativa da habitação, de que é
associado, e que fez parte do prédio por esta construído no desen-
volvimento da sua actividade social ou estatuária e em relação ao
qual ela apresentou pedido de insenção daquela contribuição.

B - A Matéria de Facto.
Em sede de matéria de facto, deu a decisão recorrida por provada,

sem controvérsia, a seguinte factualidade:
a) - A Cooperativa de Habitação e Construção Económica Aldeia

Nova, C.R.L., é uma sociedade cooperativa de responsabilidade li-
mitada cujo objecto social principal é a construção ou a sua promoção
e a aquisição de fogos para habitação dos seus cooperadores a criação
e gestão de serviços comuns mormente os de reparação ou remo-
delação de fogos (vide arto 5o, no 1 dos estatutos - fls. 11).

b) - No desenvolvimento da sua finalidade social, aquela cooperativa
construiu o prédio inscrito na matriz sob o arto 3.231, do qual faz
parte a fracção F, 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 habitabilidade desse prédio - e consequentemente
da identificada fracção - foi passada pela Câmara Municipal de Ma-
tosinhos em 23.07.84.
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e) - Em 14.04.84, a mencionada cooperativa apresentou um pedido
de isenção de contribuição predial relativo às fracções do referido
prédio.

C - A Fundamentação.
A resposta à dúvida formulada passa pela indagação sobre se o

recorrente se acha na situação de sujeito passivo do imposto, ou seja
incluído na categoria abstracta de pessoas a que a lei adstringe o
facto tributário objectivo, revelador da capacidade contributiva se-
leccionada pelo legislador na conformação normativa do imposto e
se os efeitos dessa sujeição não se mostrem paralisadas por qualquer
isenção.

Trata-se de uma tarefa que não pode confinar-se aos limites do
C.C.Predial, não só porque este compêndio normativo colhe também
em outras fontes, como no C.I.M.S.I.S.D., a iluminação de alguns
efeitos jurídicos do seu regime, como, também, devido ao facto de
o legislador ter dispersado por numerosa legislação avulsa a tutela
dos mais interesses públicos justificadores da concessão de isenções
do imposto.

O arto 6o do C.C.Predial identifica a respectiva incidência pessoal
com a titularidade do direito aos rendimentos dos prédios, presumindo
como tais, em primeira linha, as pessoas em nome de quem os mesmos
se encontrem inscritos na matriz, ou seja as pessoas que para efeitos
tributário são considerados os seus proprietários (arto 155o, § 2o do
C.C.P.), e, depois, aqueles que tenham a efectiva posse dos rendi-
mentos. O § 5o do mesmo preceito, ao prescrever, relativamente aos
prédios em propriedade resolúvel, que a contribuição será devida
por quem tenha o seu uso e fruição, outra coisa não faz do que
concretizar a solução legal que teria já de ver-se dimanada do corpo
do artigo.

Já, porém, o § 6o do artigo institui uma regra específica de sujeição,
extravasante do fundamento adoptado para os demais casos, em que
está sempre subjacente uma titularidade de um direito real de gozo.

Aí, sujeitam-se ao pagamento do imposto, as pessoas singulares
ou colectivas que beneficiem da cedência gratuita, a título precário,
de quaisquer prédios pertencentes a entidades isentas de contribuição
predial e pelo rendimento dos mesmos.

Do exame destas regras de adstringência do rendimento dos prédios
a certo sujeito, como, aliás, das demais enunciadas nos restantes §§
do mesmo artigo, podemos concluir que o legislador optou, na de-
finição da sujeição passiva da contribuição predial, por um critério
de legitimidade substantiva, quanto ao uso e fruição do prédio, não
se tendo ficado por uma equivalência entre esse sujeito passivo e
o de facto beneficiário dos rendimentos, como admite a sentença.

Não importa só saber quem é que está, de facto, a reter as utilidades,
serviços ou frutos que o prédio produz, que é o rendimento tributado.

Há que saber, ainda, se essa pessoa, a quem aflui tal rendimento,
é titular de qualquer direito que legitime a percepção daqueles frutos
do prédio.

Dito de outro modo, o legislador exige que haja um título de le-
gitimidade jurídica que justifique que a fluência do substracto eco-
nómico, correspondente ao jus fruendi, caiba a certa pessoa. Daí que
coloque nessa posição, em primeiro lugar, o titular do direito real
cujo conteúdo inclua o direito de gozo, como é o caso do proprietário
e do possuidor e, depois, as pessoas que, por outro títulos jurídicos,
tipicamente enunciados, como na constituição de propriedade reso-
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lúvel ou na cedência gratuita, a título precário, de prédios pertencentes
a entidades isentas, detenham, por força do direito conferido por
tais títulos, o uso e fruição do prédio, sendo o valor dos rendimentos
os correpondentes às utilidades que essa fruição propicia.

Se a afluência do rendimento do prédio à economia de certa pessoa
se verifica a outro título, que não qualquer daqueles que tipicamente
foram previstos pela lei fiscal como conferindo o direito de gozo
sobre a coisa ou o direito de a fruir, usar ou haver para si frutos,
não pode qualificar-se essa situação de adstringência do rendimento
como estando incluída no conceito legal da incidência subjectiva, muito
embora, em alguns casos, a identidade dos interesses subjacentes à
situação de facto pudessem aconselhar economicamente a tributação
com base na analogia, que, porém, se encontra proibida como método
de integração de lacunas em matéria de incidência dos impostos, por
violar directamente o princípio constitucional da legalidade tributária.

Ao que vem de dizer-se sobre a necessidade de existência de um
título de legitimidade substantiva sobre os rendimentos do prédio
haverá que acrescentar que nada impede que a lei de incidência figure
os contornos do título, tendo especialmente em conta a realidade
económica ou a capacidade contributiva que quer atingir, ou seja
que construa um conceito próprio de direito fiscal.

Assim é, manifestamente, o caso da sujeição prevista no citado
§ 6o do arto 6o do C.C.Predial. A lei atribui a sujeição passiva a
pessoas que não são titulares de qualquer direito real de gozo, por
ter querido que a isenção de contribuição predial de determinadas
entidades, concedida para a realização de certos interesses extrafiscais,
se não entendesse às pessoas que estivessem na fruição gratuita dos
prédios e que nessa medida deles retiravam o uso e fruição efectivos,
em relação às quais não se verifica a necessidade de salvaguarda
daqueles interesses públicos, ao mesmo tempo que fechava, desse
modo, uma possível porta de evasão fiscal.

A relevância da legitimidade substantiva sobre os rendimentos dos
prédios, acima enunciada, está, ainda, expressa pelo acolhimento, nes-
ta cédula, dos diferentes modos ou títulos que sejam considerados
idóneos para evidenciarem a transmissão de bens, para efeitos do
imposto da sisa. Neste campo, o legislador não fez mais do que extrair
do irrefragável reconhecimento da existência do direito, feito sob a
égide da sisa, também a normal consequência jurídica do mesmo con-
ferir a titularidade de um direito aos rendimentos do prédio.

É esse entendimento que justifica que se mande, no arto 183o do
C.C.Predial, à repartição de finanças que averbe ”oficiosamente em
nome dos adquirentes, ou dos que figurarem como tais, e dos novos
possuidores as inscrições dos prédios por cuja transmissão tenha sido
liquidada sisa ou imposto sobre sucessões e doações ou se tenha mos-
trado não serem devidos estes impostos”.

Assim sendo, também não pode deixar de verem-se repercutidas,
nesta cédula da contribuição predial, as consequências jurídicas que
forçosamente hão-de decorrer da atitude que o legislador adopte na
configuração como modo, relevante, de operar a transmissão do di-
reito, para efeitos da sisa ou do imposto sobre sucessões e doações.
Se o legislador não se vê em certa realidade um modo relevante
de operar a transmissão do direito, também não pode ver aí existente
qualquer imanente jus fruendi, por aquele ser um necessário pres-
suposto deste.

Exemplo desta repercutibilidade está consagrada na postura que
o legislador tomou, pela introdução do § 3o do arto 3o do arto 2o
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do C.I.M.S.I.S.D., feita através do Decreto-Lei n.o 119-C/83, de 28
de Fevereiro, se deixar de considerar como transmissão de propriedade
imobiliária as promessas de compra e venda de habitação para re-
sidência permanente do adquirente, em que se verifique a tradição
da coisa para este, salvo no caso de ajuste de revenda com terceiro.

Não sendo considerada como verificada, fiscalmente, a transmissão
do direito, também não poderá ver-se transmitido o imanente ou
ínsito jus fruendi que legitimaria a afluência do substracto económico,
subjacente àquele, à economia da pessoa que passou a ter a tradição
da coisa, ou seja da pessoa que fisicamente retira para si as utilidades
da coisa (cfr., neste sentido, os Acs. deste Supremo Tribunal, de
94.02.02 e 94.06.29, in, respectivamente, recs. 17.131 e 18.017).

Delineado o quadro legal de incidência da contribuição predial,
susceptível de determinar a solução do pleito, e sabido que o im-
pugnante passou a fazer da fracção autónoma a sua residência per-
manente desde 1984, por esta lhe ter sido atribuída pela cooperativa
de habitação, de que é associado, impõe-se-nos indagar se, do res-
pectivo regime jurídico, decorre alguma possibilidade de o associado
usar e fruir o prédio a coberto de um título de legitimidade substantiva
que não se ajuste a qualquer dos que forem considerados pela norma
de incidência subjectiva.

O arto 11o do D.L. no 218/82, de 2 de Junho, prevê que nas coo-
perativas de habitação possam vigorar dois tipos de propriedade dos
fogos construídos ou adquiridos para a habitação dos seus membros:
o regime da propriedade individual e o da propriedade colectiva,
com a manutenção na cooperativa da propriedade dos fogos.

No regime da propriedade individual, a cooperativa transmite o
respectivo direito de propriedade para os seus cooperadores contrato
de compra e venda, podendo esta ser efectuada com reserva de pro-
priedade ou a transmissão ser sujeita a condição resolutiva (arto 21o

do D.L. no 218/82).
É evidente que neste caso, transmitido o direito cujo conteúdo

abarca o jus fruendi, tem a sujeição ao imposto de ver-se radicada
na pessoa do cooperador adquirente, por em relação a ele se ter
passado a verificar um dos títulos de legitimação substantiva ao ren-
dimento do prédio, expresso pelo valor do seu uso e fruição, dentre
dos previstos no quadro legal da incidência subjectiva, talqualmente
se definiu.

O cooperante passou a ser titular de um direito real de gozo em
cujo conteúdo cabe o jus fruendi, o direito ao rendimento pelo uso
e fruição da coisa.

Por seu lado, no regime de propriedade colectiva, muito embora
os fogos continuem a ser propriedades da cooperativa, eles são cedidos
aos cooperadores numa das modalidades: ou de atribuição do direito
de habitação, ou de inquilinato cooperativo.

No inquilinato cooperativo, a situação jurídica ajusta-se à do ar-
rendamento urbano. O fogo é cedido por contrato de arrendamento
e as relações, de natureza locativa, entre o cooperador e a cooperativa
regem-se pela legislação aplicável ao arrendamento urbano e, nas
suas omissões, pelo contrato e estatutos (arto 20o do referido D.L.
no 218/82).

Não existe, neste caso, qualquer título de legitimação substantiva
de atribuição ao cooperador do jus fruendi, que o atraia para o âmbito
das normas de incidência subjectiva da contribuição predial. O in-
quilino-cooperador paga à cooperativa a sua renda pelo uso e fruição
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material do prédio, mas é o senhorio-cooperativa quem, como pro-
prietária, é o titular do direito real de gozo que abarca o jus fruendi,
de perceber para si o rendimento que a coisa propicia, expresso pelo
valor da cedência onerosa do uso e fruição material do prédio. É
em relação ao senhorio que se verifica um dos referidos critérios
de legitimação substantiva do rendimento pressupostos na norma de
incidência.

No regime de atribuição do direito de habitação, e segundo decorre
dos artos 14o e segs. do referido D.L. no 218/82 a cedência ao coo-
perador do prédio confere-lhe o direito de habitar o fogo, mediante
uma contraprestação, que é o ”preço” do direito de habitação, o
qual não pode exceder a quota-parte do valor dos juros e demais
encargos financeiros relativos ao financiamento utilizado pela Coo-
perativa para o programa em que o fogo se integra e a fixar por
rateio entre os cooperadores.

Estamos perante uma situação em que o cooperador fica com o
direito de habitar o prédio e vai pagando o gozo desse direito mediante
um preço que corresponde, ao fim e ao cabo, a uma quota-parte
dos custos financeiros da construção (juros e encargos financeiros
do programa de construção). O prédio continua, porém, a pertencer,
como se disse, à cooperativa.

Também aqui não se verifica a existência de qualquer título de
legitimação substantiva de atribuição do uso e fruição do prédio, den-
tre os contemplados na norma de incidência, Nem sequer o previsto
no § 6o do arto 6o do C.C.Predial, pese uma aparente identidade
de situações sugestionada pelo facto de haver uma cedência do uso
e fruição do prédio, pertencente a entidades isenta.

Na verdade, em tal caso não se está perante uma cedência gratuita,
e nem sequer precária, do uso e fruição do prédio. O cooperador
paga um ”preço” pelo direito de habitação. Por outro lado, esse direito
não é precário, mas é um direito definitivo que pode se transmitido
inter vivos e mortis causa, apenas se extinguindo ou modificando nos
casos previstos na lei (artos 16o e 18o), mas nunca por denúncia uni-
lateral da proprietária (cfr. arto 19o).

Logo, ele não está sujeito ao regime do falado § 6o do arto 6o,
nem a qualquer outro que adstrinja passivamente o respectivo titular
à obrigação da falado imposto.

A legitimação substantiva de atribuição do uso e fruição do prédio,
neste caso, não se insere dentre as que estão previstas na analisada
norma de incidência subjectiva da contribuição predial e não existe
outra lei, como a que regula aquela legitimação, que preveja a in-
cidência em tal caso de atribuição do uso e fruição.

A cooperativa é que seria sujeito do imposto devido pelo rendimento
propiciado pela contraprestação paga pelo cooperador, tal como no
caso já examinado do inquilinato cooperativo, dado que tal rendimento
se encontraria sujeito a contribuição predial, se não fora a isenção
de que goza.

Mas, o certo é que a cooperativa goza da insenção da contribuição
predial relativamente aos prédios destinados ao exercício da sua ac-
tividade estatuária.

É a alínea a) do no 1 do arto 3o do D.L. no 456/80, de 9 de Outubro
quem no-lo diz. E esta isenção foi mantida pelo arto 26o, no 1 do
referido D.L. no 218/82. Na verdade, não pode deixar de considerar-se
que os prédios que estejam no regime de propriedade colectiva da
cooperativa continuam a estar ”destinados ao exercício da sua ac-
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tividade estatuária”, cujo ”objecto principal é a construção ou a sua
promoção e a aquisição de fogos para a habitação dos seus membros”
(arto 2o do D.L. no 218/82) e, nessa medida, continuam a estar isentos
da contribuição predial.

Só os prédios da cooperativa que passem, pela venda, ao regime
da propriedade individual deixarão, então, de estar afectos ao exercício
da actividade estatuária e a coberto desta isenção, sendo que, si-
multaneamente, serão absorvidos por qualquer título de legitimação
substantiva do uso e fruição para o âmbito da incidência do imposto.

Exposto o quadro normativo em que se tem de resolver a questão
decidenda, confrontemos com ele, agora, a factualidade apurada.

Antes de mais, impõe-se-nos registar que o mero uso e fruição,
de facto, do prédio, despido de qualquer título de legitimação subs-
tantiva, não determina a inclusão do respectivo beneficiário na ca-
tegoria de pessoas que a lei sujeitou ao imposto, ao contrário do
que entendeu a sentença recorrida.

Mas, segundo resulta do probatório, a fracção foi atribuída ao as-
sociado da cooperativa, nos termos dos respectivos estatutos, para
ele a habitar, tendo passado a ter nela a sua residência permanente
desde 1984.

Tanto vale por dizer que a cedência foi efectuada nos termos, acima
analisados, de atribuição do direito de habitação, dentro do regime
de propriedade colectiva da cooperativa de habitação.

Não estamos, portanto, perante qualquer cedência gratuita do uso
e fruição do prédio, por cujo rendimento está a Cooperativa, que
o atribuiu ao impugnante, isenta de contribuição predial, nos termos
antes expostos, e que lhe foi reconhecida, como se refere na sentença
certificada nos autos.

Assim sendo, o impugnante não é titular do jus fruendi por qualquer
dos analisados títulos de legitimação substantiva previstos no arto 6o

do C.C.Predial, incluindo o específico do § 6o, dado que não é titular
de qualquer direito real de gozo sobre o prédio que lhe tenha sido
transmitido, dentro do regime de propriedade individual, pela coo-
perativa, através de contrato de compra e venda, ainda que com cláu-
sula de reserva de propriedade ou sujeito a condição resolutiva, nem
o usa e frui, embora o mesmo pertença a entidade isenta, a título
precário e gratuito.

Pura e simplesmente, a situação é a de não incidência, como já
se referiu.

O acto de liquidação encontra-se, pois, ferido de violação de lei.
Por isso, a sentença não pode manter-se, carecendo de ser revogada

e o acto de liquidação tem de ser anulado.
VII - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste

tribunal em, concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão
recorrida e em, julgando procedente a impugnação, anular o acto
de liquidação sindicado.

Sem custas em ambas as instâncias.

Lisboa, 28 de Junho de 1995.- Benjamim Silva Rodrigues - José
de Jesus Costa - Ernâni Marques da Silva Figueiredo. - Fui presente,
António Mota Salgado.
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Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto de mais valias. Liquidação. Notificação. Acto exterior.
Caducidade do direito à liquidação. Art. 33o do CPT. Não
aplicação retroactiva.

Doutrina que dimana da decisão:

I — É legal a liquidação de imposto de mais valias efectuada
em 27 de Dezembro de 1983, cujo facto tributário se
reporta ao ano de 1978, uma vez que teve lugar até ao
termo dos cinco anos civis seguintes (art. 28o do CIMV).

II — A notificação da liquidação é um acto exterior a esta
e não um requisito de perfeição do acto tributário.

III — Assim, para obviar à caducidade do direito de liquidação
o que releva é que esta se tenha realizado no prazo legal.

IV — O art. 33o do CPT não se aplica à liquidação referida
em I.

Recurso no 17 994. Recorrente: CIL — Complexo Industrial de La-
nifícios, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: o Juiz Con-
selheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

CIL — Complexo Industrial de Lanifícios Lda, nascida da fusão
da firma Cristiano Cabral Nunes e Filhos, Lda, identificada nos autos,
dizendo-se inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de
1a Instância de Castelo Branco que julgou improcedente a impugnação
do imposto de mais valias no montante de 2.974.634$ e respectivos
juros compensatórios liquidados pela Repartição de Finanças do con-
celho da Covilhã, com referência à matéria colectável do ano de 1978,
veio interpor o presente recurso para este Tribunal.

Apresentou alegações, formulando as seguintes conclusões:
”1o Nos termos do disposto no art. 2o no 1 do Dec.lei 154/91,

de 23 de Abril e do art. 3o do Código de Processo Tributário, este
último diploma, que entrou em vigor em 1 de Julho de 1991, é aplicável
aos processos pendentes;

2o O actual Código de Processo Tributário, designadamente, o seu
art. 33o, é, assim, aplicável ao presente processo;

3o Nos termos do citado art. 33o do CPT, o direito à liquidação
de impostos e outras prestações de natureza tributária caduca se não
for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos contados, nos
impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário
ocorreu;

4o No caso vertente, tomando por verdadeira e como data da no-
tificação da liquidação a de 30/12/83, que consta do Edital, e atendendo
a que o facto tributário ocorreu em 20/12/78, à referida data da no-
tificação da liquidação do imposto já haviam decorrido mais de cinco
anos, pelo que caducou o direito à sua liquidação;

5o A caducidade do direito à liquidação do imposto constitui ile-
galidade e, por isso, é fundamento de impugnação judicial;

6o A douta decisão recorrida violou, assim, designadamente, o dis-
posto nos arts. 2o no 1 do Dec.lei 154/91, 3o e 33o do CPT;



1880

7o Deve, em face do exposto, revogar-se a douta sentença recorrida
e julgar-se a impugnação procedente;

8o Quando assim se não decida sempre deverá entender-se, de
qualquer modo, que a notificação da liquidação é requisito de per-
feição do acto tributário, caducando, por isso, o direito à liquidação
do imposto se a notificação não tiver lugar dentro do prazo de cinco
anos a contar do facto tributário;

9o Deve, por isso, neste caso, anular-se a douta sentença recorrida
por não ter conhecido das nulidades de citação invocadas e do in-
cidente de falsidade, questões nesta perspectiva relevantes para a apre-
ciação da causa ordenando-se, por isso, a remessa dos autos ao Tri-
bunal de 1a instância”.

Contra-alegou a Representante da Fazenda Pública, pugnando pelo
não provimento do recurso, uma vez que não caducou o direito à
liquidação e o acto tributário é válido porque praticado no período
de cinco anos previsto no art. 28o do CIMV.

- O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de que o recurso não merece provimento, porquanto, e em
resumo:

- A norma do no 1 do art. 2o do Dec.-lei 154791 de 23/4, ao mandar
aplicar o Código de Processo Tributário aos processos pendentes,
só se reporta às normas de natureza adjectiva pelo que deverá en-
tender-se como determinando apenas a aplicabilidade imediata aos
processos pendentes das normas de natureza processual, não se apli-
cando a questões de caducidade de direitos, que são reguladas por
normas de direito substantivo.

- Mesmo que pudesse ser aplicada a nova lei, ela não poderia
aproveitar à recorrente já que, no domínio do direito transitório uma
lei só pode ser aplicada a uma relação ou situação jurídica que com
ela tenha uma conexão temporal.

A liquidação do imposto e sua notificação ocorreram em 1983 e
todo o prazo para a liquidação do imposto decorreu na vigência do
art. 28o do CIMV que terá de ser aplicável.

- Quanto à questão da caducidade do direito à liquidação a ju-
risprudência recente do STA é uniforme no sentido de a notificação
daquela ser, em regra, um acto exterior a ela só o não sendo quando
a lei impõe a própria notificação da liquidação.

Assim, basta que haja um acto válido de liquidação praticado no
referido prazo para o seu direito de liquidação ter sido tempesti-
vamente exercido.

A norma do art. 33o do CPT não se aplica ao caso dos autos
porque não tem com ele qualquer conexão temporal.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
”1) Em 20 de Dezembro de 1978 foi lavrada escritura pública no

Segundo Cartório Notarial da Covilhã, cujo teor é o constante de
fls. 89 a 94 dos autos.

2) Em 23/12/83 os Serviços de Fiscalização Tributária levantaram
à firma Cristiano Nunes e Filhos, o auto de notícia cuja cópia consta
de fls. 43 e verso dos autos e cujo teor aqui se dá por inteiramente
reproduzido.

3) Na sequência do levantamento do auto de notícia dito em 2)
a Repartição de Finanças da Covilhã procedeu em 27/12/83 à fixação
da matéria colectável para efeitos de tributação em imposto de Mais
Valias da responsabilidade de Cristiano Cabral Nunes e Filhos, con-
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siderando para tal o valor líquido do balanço final desta em 31/12/78
que era de 17.582.735$00.

4) A dita Repartição fixou a matéria colectável dita em 3) em
17.582.735$00 e procedeu em 27/12/83 à liquidação do imposto de
mais valias respectivo no montante de 2.974.634$00 incluindo juros
compensatórios até aquela data — tudo conforme o teor de fls. 44
que aqui se dá por inteiramente reproduzido e provado.

5) Não foram notificados pessoalmente os sócios gerentes da firma
Cristiano supra-referida, do teor da liquidação e fixação da matéria
colectável ditas em 4) e 3), informando em 30/12/83 o encarregado
da notificação de que se encontram em parte incerta.

6) Foi então elaborado o Edital constante de fls. 48-49 cujo teor
aqui se dá por inteiramente reproduzido incluindo o da certidão de
afixação.

7) CIL — Complexo Industrial de Lanifícios, Lda., nascido da fusão
da dita firma Cristiano de outras sociedades veio impugnar em 6/2/84
a liquidação dita em 4) e na mesma data deduziu incidente de falsidade
do edital dito em 6) na parte em que o mesmo refere a ausência
em parte incerta do sócio da dita industrial têxtil; a data de 30 de
Dezembro como sendo a da fixação e a mesma afixação como sendo
nos lugares do costume para além da do átrio da Repartição de Fi-
nanças referida.

8) Em 3 de Fevereiro de 1984 o Presidente da Junta de Freguesia
de S. Pedro, concelho da Covilhã, emitiu o atestado constante de
fls. 14, dos autos e cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.

9) O débito ao tesoureiro da Fazenda Pública, do imposto e juros
compensatórios ditos em 4) ocorreu em 3/1/84.

10) A firma Cristiano Cabral Nunes e Filhos ou os seus sócios
gerentes após a escritura de fusão dita em 1) não apresentaram a
declaração modelo 2 a que se refere o art. 21o do Código de Imposto
de Mais Valias, situação que foi verificada pela Fiscalização Tributária
em 23/12/83.

11) A firma Cristiano Cabral Nunes e Filho transferiu para
CIL — Complexo Industrial de Laníficios Lda. todos os seus bens
do activo imobilizado.”

Alega a recorrente que o Código de Processo Tributário, desig-
nadamente o seu art. 33o, é aplicável ao presente processo.

A sentença recorrida deu como provado que a Repartição de Fi-
nanças da Covilhã procedeu à liquidação do imposto de mais valias
que vem impugnado, em 27/12/83, facto que não foi contestado nem
posto em causa pela recorrente.

Ora, se a liquidação do imposto ocorreu em 1983 e todo o prazo
para a liquidação decorreu na vigência do art. 28o do Código Imposto
de Mais Valias, naturalmente que, sendo esta lei que regia ao tempo
sobre a matéria, era esta que lhe tinha de ser aplicável como efec-
tivamente o foi.

Nos termos deste art. 28o o imposto só poderá (poderia) ser li-
quidado nos cinco anos seguintes àquele em que houverem (hou-
vessem) sido praticados os actos que, nos termos do art. 1o direc-
tamente respeitam aos ganhos realizados (. . .)”, ou seja, a partir do
facto tributário.

Precisando o sentido do direito à liquidação no prazo de cinco
anos seguintes àquele em que ocorreu o facto tributário, significa
que a liquidação tem (tinha) de ser efectuada nos cinco anos civis
seguintes àquele a que se reporta o facto tributário.
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É este o sentido e não outro, como decorre das diferentes leis
tributárias (cfr. por exemplo arts. 238o do CCPredial; 41o do CIC-
complementar; 35ª do CIprofssional; 43o do CICapitais; 94o do CCIn-
dustrial, e hoje, o art. 88o do CIVA) que a jurisprudência acolheu
de forma pacífica.

Aplicando tais princípios ao caso dos autos, e porque o facto tri-
butário ocorreu no ano de 1978 é de concluir que o termo do prazo
para a liquidação tinha forçosamente de ter lugar, como teve, até
ao fim de 1983.

Razão pela qual a liquidação em causa, efectuada no prazo legal,
se mostra em conformidade com a lei aplicável e que era ao tempo
como se disse o art. 28o do CIMV.

Sendo, como é, incontestável que o acto tributário ocorreu sobre
o império daquela lei, não faz qualquer sentido a invocação do art. 33o

do CPT que só veio entrar em vigor quase oito anos depois de efec-
tuada a liquidação.

O art. 33o do CPT não é, pois, nem seria, aplicável ao caso vertente,
sem violação do princípio da não retroactividade das leis ínsito no
art. 12o do Código Civil.

Finalmente, a questão de saber se a notificação da liquidação era
necessária para obstar à caducidade do direito de liquidar, o mesmo
é saber se a notificação da liquidação é requisito de perfeição do
acto tributário, como sustenta a recorrente.

Durante algum tempo, com o apoio de alguma doutrina, a juris-
prudência orientou-se no sentido de que a notificação da liquidação
funcionava como requisito de perfeição do acto tributário (Alfredo
J. de Sousa e Silva Paixão, Cód. Proc. Tributário, comentado e anotado
2.ª edição pág. 94).

Todavia, ao arrepio de tal entendimento, a jurisprudência deste
STA firmou-se em sentido contrário, que sempre se manteve paci-
ficamente, segundo o qual a notificação da liquidação era (é) um
acto exterior a esta.

Daí que a falta de notificação ou a sua realização para além do
prazo não constituísse vício susceptível de implicar a anulação da
liquidação, mas apenas tornasse exigível o tributo liquidado (Acórdão
do STA — Pleno — de 13/4/83 — Ac. Dout. no 262, pág. 1205; do
STA-Pleno-de 23/1/85-Ac. Dout. no 281, pág. 564; do STA - Pleno
de 19/3/86 — Ac. Dout. 303, pág. 405; do STA de 6/7/88-Ac. Dout.
324 pág. 543 e do STA- Pleno de 28/9/92 — Ac. Dout. 380-381, pág. 543
e ob. citada pág. 95).

A falta de notificação do acto de liquidação tem a ver com a ine-
ficácia deste, não afectando, pois, a existência e validade do acto
tributário.

Quer isto dizer, ainda, que se a notificação da liquidação ocorresse
para além do prazo de cinco anos, não ficaria o contribuinte privado
de a impugnar judicialmente com fundamento nos vícios previstos
no art. 5o e prazo do art. 89o ambos do Código de Processo das
Contribuições e Impostos.

O que releva pois para a questão da não caducidade do direito
à liquidação é que a liquidação tenha sido efectuada nos cinco anos
civis seguintes contados do ano a que se reporta o facto tributário,
como já se referiu.

A notificação não é, no domínio da lei vigente à data do facto
tributário e da liquidação, requisito de perfeição do acto tributário
pelo que é forçoso concluir pela sua irrelevância para o caso dos
autos e pela não caducidade do direito à liquidação.
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Fica, assim, prejudicado o conhecimento da conclusão no 9 atinente
às invocadas nulidades de citação e incidente de falsidade.

Foi assim que decidiu, e bem, a sentença recorrida pelo que, não
merecendo qualquer censura, deve manter-se na ordem jurídica já
que, contra o que defende a recorrente, não foi violado o disposto
nos arts. 2o no 1 do Dec.lei 154/91, de 23/4, 3o e 33o do CPT por
este não ser aplicável ao caso vertente.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Manuel
Fernando dos Santos Serra — Domingos Brandão de Pinho — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do STA. Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — 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 se alegue, entre outros factos,
nas conclusões das alegações e para além do constante
do probatório da decisão recorrida, que se é deficiente
das Forças Armadas; que essa deficiência tem carácter
irreversível e permanente; que a repartição de finanças
tem arquivado o processo do recorrente referente à sua
qualidade e estatuto de deficiente das Forças Armadas
e que foi com base em tal processo que ao recorrente
foi concedida a isenção do imposto de selo.

Recurso no 17.996, em que são recorrente Joaquim Alves Maria e
recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Ex.mo Conselheiro
Doutor Benjamim Rodrigues.

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

I — Joaquim Alves Maria, casado, aposentado das Forças Armadas,
contribuinte no 122956117, residente na Rua do Cabo, no 136, freguesia
de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia, dizendo-se inconformado
com o segmento da sentença, de 93.05.24, do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto (2o Juízo), que, nestes autos de processo
sumário de transgressão, o condenou no pagamento do imposto de
compensação, do montante de 52.500$00, relativo ao veículo auto-
móvel no OT-97-59 e aos trimestres 2o, 3o e 4o de 1987, 1o de 1989
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e 1o de 1990, dela recorre directamente para esta Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a sua revogação.

II — Em fundamento da alteração do julgado aduziu as razões que
condensou nas seguintes proposições conclusivas:

1o O recorrente é deficiente das Forças Armadas, gozando ofi-
cialmente desse estatuto;

2o Tal deficiência tem carácter irreversível e permanente;
3o A repartição de finanças da sua área tem arquivado o processo

do recorrente referente à sua qualidade e estatuto de deficiente das
Forças Armadas;

4o Foi com base em tal processo que a repartição de finanças con-
cedeu ao recorrente a isenção do selo devido, dele constando as isen-
ções atinentes a períodos anteriores;

5o A viatura objecto de incidência do imposto de compensação
de gasóleo foi alienada pelo recorrente em 25/06/90 e por esse facto
foram destruídos os dísticos e documentação a ela inerente já que
foi processada a baixa da referida viatura;

6o Ao tributar o recorrente pelo imposto de compensação, a douta
sentença recorrida viola o estatuído no Dec.-lei no 43/76.

III — Não houve contra-alegações.
IV — O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste tribunal, após con-

siderar, no seu parecer, que o recurso não tem por exclusivo fun-
damento matéria de direito, face às alegações apresentadas, opinou
no sentido de o tribunal se julgar hierarquicamente incompetente.

V — Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A Questão Prévia da Competência.
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 (cf.,
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.
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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 que, 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
este, 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
decidenda 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 invocam factos que não vêm
dados como provados na decisão recorrida.

Ora, nas suas alegações e com o sentido de pretender demonstrar
não ser devido o imposto por que foi condenado, por estar dele pes-
soalmente isento, e de a sentença sofrer de errada aplicação da lei,
o recorrente sustenta que é deficiente das Forças Armadas; que goza
oficialmente desse estatuto; que a sua deficiência tem carácter ir-
reversível e permanente; que a repartição de finanças da sua área
tem arquivado o processo do recorrente relativo a essa deficiência
e estatuto; que desse processo constam isenções relativas a períodos
anteriores e foi com base nele que lhe foi concedida isenção de imposto
de selo, que a viatura a que se refere o imposto foi alienada em
25.06.90 e que, por esse facto, foram destruídos os dísticos e a do-
cumentação a ela inerente e foi processada a baixa da mesma.

De tais asserções resulta que ao tribunal vem proposto pelo re-
corrente o conhecimento de um juízo de facto, de um juízo de prova
livre dentro das regras legais da força probatória dos meios legais
de prova, sobre a existência sobre certa realidade histórico-real, de
que faz derivar a sorte do seu recurso, e que não vem dada como
provada na sentença recorrida.

Tanto basta para concluir que o recurso não tem por exclusivo
fundamento matéria de direito e que este tribunal é hierarquicamente
incompetente para dele conhecer, em face das disposições legais acima
citadas.



30

1886

VI — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em julgá-lo hierarquicamente incompetente para conhecer do
recurso, cabendo essa competência ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância e podendo o recorrente exercer, querendo, o direito processual
conferido pelo arto 47o do C.P.Tributário.

Custas pelo recorrente, com cinco mil escudos de taxa de justiça
e 40% de procuradoria.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Horta do Valle — José Jesus Costa. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Recurso no 18.200. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Francisco
de Sousa e Cunha; Relator: Exmo Conso Dr. Horta do Valle.

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

”Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública, direc-
tamente para este Tribunal, da decisão da 1a instância em que se
julgou procedente a impugnação que fora deduzida por Francisco
de Sousa e Cunha contra a liquidação da contribuição Industrial de
1986.

O Exmo Magistrado do Mo Po no seu parecer, pronunciou-se pela
incompetência deste Tribunal em razão da hierarquia para conhe-
cimento do recurso por não ter o mesmo, por fundamento, exclu-
sivamente matéria de direito.

Ouvida sobre tão suscitada questão, a Fazenda Pública recorrente
a sua Exma Representante admitiu que o recurso não tinha por fun-
damento exclusivamente matéria de direito.

Decidindo
Como se vê das alegações e respectivas conclusões do recurso a

recorrente insiste que ”está suficientemente provado nos autos que
a liquidação foi notificada ao aqui impugnante a 90/06/19” e que
o mesmo não procedera como lhe competia, à alteração do domicilio
fiscal, se é certo que já não residia no domicilio constante dos serviços
da administração fiscal”.

De tais cessações procura a recorrente extrair consequências ju-
rídicas, concretamente a intempestividade da impugnação.

De tais elementos, como a notificação do impugnante e sua re-
sidência, não cuidou o Mo Juiz na sua decisão, sendo a decisão omissão
quanto a tal circunstancialismo.

A fundamentação do recurso que se escora em matéria de facto
não registada na decisão, acarreta a falta de exclusividade da fun-
damentação de direito legitimadora da interposição directa do recurso
para este Tribunal.

Termos em que, e de harmonia com o disposto nos artigos 32
no 1 b) e 41 no 1 a) do E.T.A.F. e 167 do C.P.T. se declara este
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Tribunal incompetente em razão da hierarquia para conhecer do re-
curso, sendo para tal competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Junho 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 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Derramas. Critério de distribuição. Lei n.o 1/87, de 6 de Janeiro,
na redacção inicial e na do DL n.o 37/93, de 13 de Fevereiro.

Doutrina que dimana da decisão:

As derramas que os municípios podiam lançar sobre a colecta
de contribuição predial ou industrial liquidada, nos termos
do n.o 1 do arto 5o da Lei no 1/87, de 6 de Janeiro, na
sua redacção inicial, era devidas aos municípios da área
da repartição de finanças onde se efectuasse a liquidação
e não da área onde os rendimentos eram gerados.

Recurso n.o 18.605; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido:
Faiart — Fábrica de Louças Regionais Portuguesas, L.da; Relator:
Exmo. Conso. Dr. Jesus Costa.

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

I — O representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Leiria interpôs o presente recurso da sen-
tença de 11.5.1994 do referido tribunal que julgou procedente a im-
pugnação que Faiart — Fábrica de Louças Regionais Portuguesas,
Lda, nos autos devidamente identificada, deduzida contra a liquidação
de derrama e juros compensatórios, no montante global de
12 897 887$00, lançada sobre a colecta de Contribuição Industrial re-
lativa ao exercício de 1987.

A impugnante alegara, em resumo, o seguinte:
- Vem exercendo a sua actividade industrial no concelho da Batalha,

mas em 30.6.1988 transferiu a sua sede para a localidade de Pousos,
concelho de Leiria;

- Por isso, em 30.6.1988 apresentou a declaração modelo 2 e nela
procedeu à autoliquidação da Contribuição Industrial — Grupo A,
utilizando as taxas de lançamento aplicadas aos contribuintes de Leiria;

- Foi notificada em 28.7.89 para entregar nova declaração modelo 2
de Contribuição Industrial e efectuar nessa declaração a liquidação
da derrama que a Câmara Municipal da Batalha havia lançado sobre
a colecta da C.I. a liquidar em 1988, com o fundamento de que foi
nesse concelho que a empresa exerceu toda a sua actividade industrial;

- Veio a ser notificada em 1.2.91 da liquidação adicional da
C.I. — Grupo A. referente ao exercício de 1987, respeitante à derrama
municipal e correspondentes juros compensatórios.
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- O elemento de conexão que permite analisar a competência ter-
ritorial para o lançamento e cobrança de derramas municipais é o
local da liquidação ou pagamento da colecta de C.I., devendo a res-
pectiva declaração modelo 2 ser apresentada na repartição de finanças
do concelho ou bairro onde tiverem a sua sede;

- À data da apresentação da sua declaração modelo 2 já a sede
da impugnante se situava no concelho de Leiria;

- Assim, é ilegal a liquidação de derrama que a Câmara Municipal
da Batalha lançou.

A sentença recorrida considerou, em resumo, que a questão passa
por saber qual a repartição de finanças competente para a liquidação
da C.I., que essa é a da área da sede da empresa sujeita à C.I. e
que, à data do facto tributário e face ao disposto no arto 5o, no 1,
da Lei no 1/87, de 6 de Janeiro, antes da redacção do DL no 470-B/88,
de 19 de Dezembro, a derrama incidia sobre a colecta de imposto
relativo ao rendimento liquidado na sua área geográfica e não ao
rendimento aí gerado.

Assim, visto que a impugnante, em relação ao exercício de 1987
era contribuinte de Contribuição Industrial — Grupo A, apresentou
a declaração modelo 2 com autoliquidação, em observância do dis-
posto nos artos 84o, alínea a), e 45o do Código da Contribuição In-
dustrial. Por isso não era devida a derrama lançada pela Câmara
Municipal da Batalha.

O recorrente discorda deste entendimento, sustentando que a lei
tem que ser interpretada atendendo às “componentes teleológica, sis-
temática e correctiva da hermenêutica jurídica”, que a razão de ser
da derrama consiste na necessidade de ocorrer ao financiamento de
investimentos urgentes e ou no quadro de contratos de reequilíbrio
financeiro, ou seja, está directamente relacionada com as necessidades
financeiras dos municípios, nomeadamente a comparticipação em pro-
jectos de criação de zonas industriais e comerciais e gestão de in-
fra-estruturas adequadas à realização de tais objectivos, pelo que a
obrigação de pagar a derrama está ligada à localização dos estabe-
lecimentos e não à sede da empresa, e que a expressão “colectas
liquidadas” está utilizada no arto 5o, no 1, da Lei no 1/87 em sentido
amplo, ou seja, no sentido de que abranger as derramas com base
no local da ocorrência dos factos tributários, e ainda que tal sentido
estava de tal modo contido no texto da lei que a redacção que lhe
foi dada pelo DL no 37/93, de 13 de Fevereiro, traduz uma aclaração
do texto inicial e tem natureza interpretativa.

Sem contra-alegações subiram os autos a este STA em 28.9.1994,
onde o Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
não merece provimento pois que o DL no 37/93 tem manifestamente
natureza inovadora.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - 1. São os seguintes os factos fixados pela recorrida e que não

são postos em causa:
“a) A impugnante encontrava-se tributada em Contribuição Indus-

trial, Grupo A, pelo exercício da actividade do Fabrico de Louça
em Faiança CAE 361010 e actualmente em IRC, tendo exercido a
sua actividade no período de 1977 a 29.6.88, no concelho da Batalha,
altura em que transferiu a sua sede social para a área territorial da
2a Repartição de Finanças de Leiria;

b) Em 30.6.88 a impugnante apresentou na 2a Repartição de Fi-
nanças de Leiria a decl. modelo 2, com referência ao exercício de
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1987, com autoliquidação, com o lucro tributável de 17 564 914$00,
absorvido na totalidade pelos benefícios fiscais, tendo-lhe sido de-
terminada a matéria colectável de 67 658 521$00, sujeita ao regime
de isenção e de 283 522 428$00 sujeita ao regime geral;

c) Em 28.7.89 foi notificada para proceder à entrega de uma nova
decl. modelo 2 e nela liquidar a derrama que a Câmara Municipal
da Batalha havia lançado sobre a colecta da contribuição industrial;

d) A 2.a Repartição de Finanças de Leiria procedeu à liquidação
da derrama respeitante à colecta de cont. industrial do ano de 1987
considerando os valores referentes em b) e notificou a impugnante
para proceder ao pagamento de derrama calculada no montante de
12 276 334$00, acrescida de 621 553$00 de juros compensatórios, o
que ela não fez, pelo que se procedeu ao seu débito para cobrança
virtual, através do conhecimento de cobrança no 146 de 30.1.91;

e) A impugnação foi deduzida em 23.4.91”.
2. Flui do exposto que a questão submetida à apreciação deste

STA é a de saber se, face à redacção inicial do arto 5o, no 1, da
Lei no 1/87, a derrama lançada pela Câmara Municipal da Batalha
era devida ou não. Sustenta o recorrente que sim e que a redacção
dada ao referido preceito pelo DL no 37/93 tem natureza interpre-
tativa. Vejamos.

III - Dispunha o arto 5o, no 1, da Lei no 1/87, de 6 de Janeiro,
na sua redacção inicial, o seguinte:

«Os municípios podem lançar derramas que não excedam 10 %
sobre as colectas liquidadas na respectiva área em contribuição pre-
dial rústica e urbana e em contribuição industrial”.

A redacção do preceito foi alterada pelo DL no 470-B/88, de 19
de Dezembro, rectificado por declaração no DR, I Série, de 28.2.1989,
ficando a ser a seguinte:

“Os municípios podem lançar uma derrama, que não pode exceder
a colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC),
relativa ao rendimento liquidado na sua área geográfica”.

Como se vê, a alteração de redacção introduzida por este último
diploma traduz-se praticamente na referência ao IRC, em face da
Reforma Fiscal de 1988 operada pela Lei no 106/88, de 17 de Setembro,
mantendo a incidência sobre as colectas liquidadas.

Entretanto, ao preceito foi dada pelo DL no 37/93, de 13 de Fe-
vereiro, a seguinte redacção:

“Os municípios podem lançar uma derrama, até ao máximo de
10 % da colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
abrangidas pela taxa prevista no no 1 do artigo 69o do Código do
IRC, na parte relativa ao rendimento gerado na respectiva cir-
cunscrição”.

Face à nova redacção, não subsiste qualquer dúvida de que a der-
rama pode ser lançada pelo município da área do estabelecimento
onde se gera o rendimento sujeito a IRC - cfr. os nos 2 e 3 do citado
arto 5o, na redacção do mesmo DL no 37/93.

Mas o problema consiste em saber se a solução era a mesma no
domínio da redacção inicial do citado artigo 5o, redacção esta que
é a aplicável ao caso vertente, pois o facto tributário é de 1987.

Ora, a resposta a esta questão não pode deixar de ser negativa.
Na verdade, o confronto da letra do arto 5o da Lei no 1/87 na

redacção inicial e na que lhe foi dada pelo DL no 37/93 logo mostra
que este último diploma é inovador. A redacção inicial aludida ao
lançamento de derramas sobre as colectas liquidadas na respectiva
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área em contribuição predial rústica e urbana e em contribuição in-
dustrial, ao passo que a redacção posterior faz referência expressa
à parte do rendimento gerado na respectiva circunscrição.

E tal propósito inovador é claramente revelado pelo relatório do
DL no 37/93. Com efeito, nele se afirma: “A Lei no 2/92, de 9 de
Março, pelo seu artigo 15o, concedeu ao Governo autorização le-
gislativa para rever o regime de lançamento das derramas previsto
na Lei no 1/87, de 6 de Janeiro, de modo a assegurar que o produto
da sua cobrança seja determinado com base na colecta do imposto
sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), tendo em consi-
deração o rendimento gerado na área geográfica de cada município,
de modo a obter uma mais justa distribuição dos recursos financeiros
entre os municípios”. E no terceiro período do preâmbulo refere-se:
“Para efeitos de aplicação do novo regime, considerou-se ser de es-
tabelecer um período transitório, que permitirá que os municípios
se acomodem à alteração progressiva das suas receitas e que a ad-
ministração fiscal e as empresas se adaptem às obrigações dele
decorrentes”.

Afigura-se mais não ser necessário para concluir que é de rejeitar
liminarmente a tese do recorrente segundo a qual a redacção do
DL no 37/93 é interpretativa da redacção anterior.

Este diploma instituiu, sem sombra de dúvida, um regime inovador.
E também por isso não merece acolhimento a tese subscrita pelo

recorrente de que a redacção inicial do arto 5o da Lei no 1/87 já
apontava para a solução que o DL no 37/93 adoptou.

O arto 5o, no 1, da Lei no 1/87, na sua redacção inicial, afirma
que as derramas incidem sobre as colectas liquidadas na respectiva
área, o que não pode deixar de significar que os respectivos montantes
seriam receitas dos municípios das repartições de finanças onde se
efectuassem as liquidações.

Exactamente pelo facto de a redacção inicial referir que as derramas
incidiam sobre as colectas liquidadas na respectiva área e por saber
que daí resultava que o seu montante revertia para o município da
repartição de finanças onde se procedesse à liquidação é que o le-
gislador quis alterar o sistema por forma que as derramas fossem
distribuídas pelos municípios onde as receitas são geradas, de acordo
com critérios definidos nos nos 2 e 3 do arto 5o, na redacção do
DL no 37/93.

Argumenta o recorrente que há que atender às “componentes te-
leológica, sistemática e correctiva”. Não se entende o que seja a “com-
ponente correctiva”. E quanto aos elementos teleológico e sistemático,
é de observar que nada se vê que inculque ter o legislador da redacção
inicial do arto 5o em análise pretendido que a repartição das derramas
se efectuasse através do critério da área onde o rendimento fosse
gerado. de modo que o elemento decisivo de interpretação não pode
deixar de ser o de que se presume que o legislador soube exprimir
o seu pensamento em termos adequados, de harmonia com o disposto
no no 3 do arto 9o do Código Civil. E o certo é que o sentido natural
da letra da lei é o de que as derramas eram devidas ao município
em cuja área se efectuasse a liquidação.

O critério mais justo será porventura o que foi adoptado pelo DL
no 37/93. Mas daí não se segue que ele tivesse já sido instituído na
redacção inicial do arto 5o a Lei no 1/87. É certo que o propósito
desta lei foi o de facultar aos municípios receitas que os habilitassem
a fazer infra-estruturas industriais, comerciais e outras. Mas nada
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impedia que o critério de distribuição fosse o da sede da repartição
de finanças onde se efectuasse a liquidação de contribuição predial
ou industrial. O legislador era livre de adoptar o critério de distribuição
que bem entendesse. E não subsiste dúvida de que o critério que
adoptou foi o da sede da repartição de finanças onde se efectuasse
a liquidação.

De concluir é, pois, sem necessidade de mais desenvolvimentos,
que o recurso não pode proceder.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas haver isenção.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — José de Jesus Costa — Manuel
Fernando dos Santos Serra — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Custas. Isenção de custas. Processos das contribuições e im-
postos. Caixa Geral de Depósitos. DL no 118/85, de 18
de Abril.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O DL no 118/85, de 19 de Abril, não se aplica aos pro-
cessos das contribuições e impostos.

II — Assim, continuou a vigorar a isenção de custas de que
a Caixa Geral de Depósitos gozava de harmonia com
a sua Lei Orgânica aprovada pelo DL no 48 953, de
5.4.1969, e com o seu Regulamento, aprovado pelo DL
694/70, de 31 de Dezembro, por força do arto 5o, no 1,
alínea d), do Regulamento de Custas das Contribuições
e Impostos aprovado pelo DL no 449/71.

Recurso n.o 18.625; Recorrente: Maria Carolina Batista e outros; Re-
corrido: Ministério Público; Relator: Exmo.Conso.Dr. Jesus Costa.

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

I- A Caixa Geral de Depósitos, com os demais elementos de iden-
tificação dos autos, interpôs o presente recurso da sentença de
27.3.1990, a fls. 62 e verso, que rejeitou a reclamação de créditos
deduzida pela recorrente na parte excedente a 11 217 500$00, em
virtude de não estar coberta por hipoteca, e a condenou em custas.

A recorrente sustenta que está isenta de custas, de harmonia com
o disposto nos artos 58o e 59o da sua Lei Orgânica, aprovada pelo
DL no 48 953, de 5.4.1969, e no arto 156o do seu Regulamento, apro-
vado pelo DL no 694/70, de 31 de Dezembro, aplicáveis por força
do preceituado no arto 5o, no 1, alínea d), do Regulamento de Custas
das Contribuições e Impostos, aprovado pelo DL no 449/71, de 26
de Outubro.
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A sentença recorrida não invoca o fundamento da condenação em
custas, mas no despacho de sustentação de fls. 79 o senhor Juiz a quo
afirma que a isenção de custas da caixa foi revogada pelo DL no 118/85,
de 19 de Abril.

Os autos deram entrada neste STA em 6.10.1994 -cfr. fls. 223-,
onde o Exmo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
merece provimento, na linha da jurisprudência pacífica deste STA.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II- Flui do exposto que a questão a decidir é a de saber se a

Caixa Geral de Depósitos, à data da sentença, continuava a gozar
de isenção de custas nos tribunais de instância das Contribuições
e Impostos, de harmonia com a sua Lei Orgânica e com o seu Re-
gulamento, ou se tal isenção foi revogada pelo DL no 118/85, de
19 de Abril (no que concerne às custas no STA o regime aplicável
é diferente -cfr. Tabela de Custas no STA, aprovada pelo DL no 42 150,
de 12 de Fevereiro de 1959).

É este o thema decidendum. Vejamos.
III- Preceituava o arto 59o da Lei Orgânica da Caixa Geral de

Depósitos, aprovada pelo DL no 48 953, de 5.4.1969, o seguinte:
”A Caixa e as suas instituições anexas são representadas em Juízo

pelos Agentes do Ministério Público e estão isentas de imposto de
justiça, selos e outros encargos”.

Por sua vez, dispunha o arto 156o do Regulamento da Caixa, apro-
vado pelo DL no 674/70, de 31 de Dezembro, o seguinte:

”A Caixa e as suas instituições anexas são representadas em Juízo
pelos Agentes do Ministério Público e estão isentas do imposto de
justiça, custas, selos e outros encargos”.

Tais isenções estavam também salvaguardadas pelo disposto no
arto 3o, no 1, alínea e), do Código das Custas Judiciais, aprovado
pelo DL no 44 329, de 8 de Maio de 1962, preceito que isentava
de custas ”quaisquer outras entidades a quem a lei especialmente
conceda o benefício de isenção”. No domínio fiscal, a mesma isenção
da Caixa vigorava, em face do disposto no arto 5o, no 1, alínea d),
do Regulamento de Custas dos Processos das Contribuições e Im-
postos, aprovado pelo DL no 449/71, de 26 de Outubro, preceito
que também dispunha que gozam de isenção ”quaisquer outras en-
tidades a quem a lei conceda o benefício da isenção”.

Entretanto, foi publicado o DL no 118/85, de 19 de Abril, que
introduziu alterações ao Código das Custas Judiciais, nomeadamente
ao arto 3o, no 1, alínea e), em termos de serem eliminadas as isenções
de custas consagradas por diplomas anteriores e passar a haver isenção
apenas nos casos em que leis no futuro o concedessem. Na realidade,
o preceito passou a prever a isenção apenas ”a quem a lei espe-
cialmente vier a conceder o benefício”.

Foi mais tarde publicado o DL no 199/90, de 19 de Junho, que
alterou a redacção do arto 5o do Regulamento de Custas aprovado
pelo DL no 449/1, eliminando a sua alínea d), que precisamente con-
cedia isenção de custas a ”quaisquer outras entidades a quem a lei
especialmente concedia o benefício da isenção”. A partir deste di-
ploma, a Caixa Geral de Depósitos deixou de gozar de isenção de
custas nos tribunais de instância das contribuições e impostos (no
STA continuou a vigorar o regime previsto na Tabela de Custas).

Contudo, o regime deste DL no 199/90 não é aplicável ao caso
vertente, uma vez que ainda não fora publicado à data da decisão
recorrida.
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Assim, o problema que se põe é o de saber se o DL no 118/85
se aplica ou não aos processos das contribuições e impostos.

Ora, tem sido jurisprudência uniforme deste STA que este diploma
dispôs apenas para os tribunais judiciais, visto que o Código das Custas
Judiciais só para estes vigora e só é aplicável aos processos fiscais
nos casos omissos, o que não é o caso das isenções de custas, que
são reguladas por norma especial -precisamente o arto 5o do Re-
gulamento aprovado pelo DL no 449/71. Aliás, do próprio preâmbulo
do DL no 118/85 se infere que ele só diz respeito aos processos da
jurisdição comum e laboral.

E não se vê razão para mudar de jurisprudência.
Sendo assim, e sem necessidade de mais desenvolvimento, logo

se conclui que o recurso merece provimento.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogando-se a decisão recorrida na parte em que condenou a re-
corrente nas custas.

Sem custas, por delas haver isenção.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — José de Jesus Costa — Manuel
Fernando dos Santos Serra — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Recursos jurisdicionais. Recursos interpostos para o STA de
uma mesma decisão, per saltum, um versando sobre a
questão de direito e outro sobre questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se são interpostos recursos para o STA de uma decisão
de 1a instância, per saltum, um versando sobre questão
de facto e outro apenas questão de direito, o tribunal
competente para o conhecimento de ambos é o T.T. de
2a Instância.

II — Não obsta a tal conclusão a circunstância de um dos
recursos incidir sobre uma questão, envolvendo a neces-
sidade de pronúncia sobre matéria de facto, e o outro
incidir sobre questão diferente, envolvendo apenas ma-
téria de direito, desde que a decisão do recurso que versa
exclusivamente matéria de direito esteja na dependência
da decisão a proferir no recurso que envolve matéria de
facto.

III — Estão nesta situação o recurso interposto pela FP de uma
decisão que julgou extinta a instância por inutilidade su-
perveniente da lide por virtude de o contribuinte ter pago
a quantia liquidada para beneficiar da Lei de Amnistia
no 23/91, de 4 de Julho, insurgindo-se contra a não con-
denação em custas da impugnante, decisão essa que foi
objecto de recurso em que se alega matéria de facto não
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contida na decisão, e bem assim o recurso da mesma
decisão na parte em que condenou em custas o requerente
da admissão como assistente no processo de impugnação
em virtude de tal pedido ter sido indeferido pelo facto
de, precisamente, a instância da impugnação ter sido jul-
gada extinta por inutilidade superveniente.

Recurso no. 18.626, em que são recorrentes Construções Rites, Lda

e Félix Damião Rites e Fazenda Pública e recorridos os mesmos
e de que foi Relator o Exmo. Conselheiro Doutor José Jesus Costa.

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

Construções Rites, Lda, Félix Damião Rites, nos autos devidamente
identificados, e o representante da Fazenda Pública junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo, interpuseram o pre-
sente recurso do despacho de 21-4-1994, a fls. 390 e verso, que julgou
extinta, por inutilidade superveniente, a instância de impugnação ju-
dicial que a primeira recorrente deduzira contra a liquidação de Con-
tribuição Industrial Grupo A e Imposto Extraordinário sobre Lucros
relativos aos exercícios de 1986 e 1987, em virtude de, na pendência
da execução fiscal, um dos gerentes, contra quem a execução havia
revertido, ter pago a quantia liquidada e indeferiu o pedido deduzido
pelo recorrente Félix Damião Rites de ser admitido como assistente.
O despacho recorrido não condenou em custas a impugnante mas
condenou o recorrente Félix nas custas do incidente.

Considerou o despacho recorrido que, com o pagamento das quan-
tias liquidadas, a impugnação perdeu o seu objecto, que as custas
não eram devidas pelo facto de a inutilidade superveniente não resultar
de acto da impugnante e que o recorrente Félix, não tendo impugnado
autonomamente a liquidação e tendo pago a quantia liquidada, não
pode dela ressarcir-se através do Fisco.

Os primeiros recorrentes discordam do decidido e alegam, em re-
sumo, o seguinte:

- O pagamento efectuado pelo gerente, enquanto revertido na exe-
cução, teve em vista aproveitar o benefício consignado na Lei 23/91,
de 4 de Julho, mas sem renúncia ao direito de impugnação ou
reclamação;

- O responsável subsidiário que pague a dívida exequenda fica com
o direito de regresso sobre o devedor originário, direito esse que
só se justifica em caso de procedência da impugnação;

- A impugnação não se extingue pelo pagamento, conforme a letra
do arto 260o do Código de Processo Tributário, e por isso o pagamento
não extingue a instância.

O recorrente Félix alega ainda que não é responsável pelas custas,
já que não deu causa à extinção da instância, que, de qualquer modo,
o valor do incidente, para efeito de custas, não é o valor corres-
pondente ao pagamento, já que o incidente não visa o reembolso,
antes o auxílio à parte, valor esse que não é superior a 500 000$00.

Deram os autos entrada neste STA em 6.10.1994, onde a Fazenda
Pública foi notificada para contra-alegar, o que fez, sustentando que
há lugar a custas pois que a impugnante a elas deu causa e do processo
tirou proveito e que a extinção da instância não advém de facto im-
putável à Fazenda Pública mas sim ao terceiro, responsável subsidiário,
que pagou a dívida, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida.
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O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
interposto por Construções Rites, Lda, e pelo Félix Rites não versa
exclusivamente matéria de direito, uma vez que ambos alegam que
o pagamento do imposto liquidado foi feito para aproveitar a amnistia
da Lei 23/91, de 4 de Julho, mas sem renúncia ao direito de im-
pugnação, facto este que não consta do despacho recorrido, pelo que
o tribunal competente para conhecer do recurso de ambos é o Tribunal
de 2a Instância. Por essa razão, deve também ser declarado competente
para conhecer do recurso da Fazenda Pública o mesmo tribunal, não
obstante a circunstância de esse recurso versar exclusivamente matéria
de direito, já que se existe tanta razão para que neste caso a com-
petência se fixe no T. T. de 2a Instância como quando são abordadas
várias questões, umas de facto e outras de direito e já que as razões
pelas quais a lei criou o recurso per saltum - a celeridade de jul-
gamento não se verificam em casos como o dos autos.

Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre o pa-
recer do Mo Po, apenas a Fazenda Pública o fez, sustentando que
o pagamento voluntário do imposto para aproveitamento da amnistia
implica a aceitação, ainda que tácita, da dívida, tendo efeitos se-
melhantes à desistência da instância, pelo que o recurso não versa
matéria de facto.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que as questões a decidir são as de saber se

se verifica ou não a inutilidade superveniente da lide, pelo facto de
o recorrente Félix haver pago as quantias liquidadas, e de saber se
são devidas custas quer pela impugnação quer pelo incidente da as-
sistência suscitado pelo recorrente Félix.

Antes, porém, importa apreciar a questão suscitada pelo Ex.mo

Magistrado do Mo Po quanto à competência do tribunal.
Vejamos, pois.
III - 1. Ora, tem o Ex.mo Magistrado do Mo Po razão ao sustentar

que os recursos interpostos por Construções Rites, Lda, e por Félix
Damião Rites não versam exclusivamente matéria de direito.

Na verdade, ambos alegam que o recorrente Félix efectuou o pa-
gamento do imposto liquidado para aproveitamento da amnistia con-
cedida pela Lei no 23/91, de 4 de Julho, mas sem renúncia ao direito
de impugnação ou reclamação contra a liquidação - cfr. conclusão
1a das alegações da primeira recorrente, a fls. 429, e conclusão 1a

das alegações do segundo recorrente, a fls. 439 - e tal facto não consta
do despacho recorrido.

Objecta a Fazenda Pública que o pagamento do imposto liquidado
implica a aceitação, ainda que tácita, da dívida, com efeitos seme-
lhantes aos da desistência da instância, pelo que se torna despicienda
a averiguação da vontade real do contribuinte.

Mas o argumento não colhe. É que, na hipótese de o tribunal
ad quem não subscrever a tese defendida pela Fazenda Pública, con-
siderando que o pagamento do imposto liquidado não implicaria a
renúncia ao direito a reclamar ou impugnar a liquidação no caso
de o contribuinte ter pago o imposto com a intenção de não renunciar
a esse direito, tornar-se-ia necessário tomar posição sobre esse facto.
E só o T. T. de 2a Instância teria competência para o fazer. Ora,
não tem sentido que o tribunal ad quem comece por definir o direito
para depois, no caso de entender que os factos necessários para a
decisão não se encontram definidos, se abster de julgar e declarar
competente para estabelecer os factos outro tribunal. Quer dizer:
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a questão da competência do tribunal é prévia e independente do
juízo sobre a necessidade ou não dos factos alegados para a decisão
do litígio. Alegados factos em desacordo com o decidido, logo se
firma a competência do T.T. de 2a Instância.

2. Vejamos então a segunda questão suscitada pelo Mo Po.
Não sofre dúvida de que a questão de saber se são devidas custas

pela decisão de inutilidade supervenientes da lide e pelo decaimento
no pedido de admissão como assistente são questões de direito.

Mas serão elas independentes e autónomas da decisão sobre a
inutilidade superveniente, como sustenta o Ex.mo Magistrado do
Mo Po? Afigura-se que não.

Na verdade, a decisão de condenação em custas numa e noutra
das situações está intimamente relacionada com a própria decisão
de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide. Se
esta decisão for revogada, é óbvio que o processo de impugnação
prossegue e deixa de haver base legal para a condenação em custas
que a recorrente Fazenda Pública reclama. O mesmo acontece com
a condenação em custas pelo decaimento no pedido de admissão
no processo como assistente, uma vez que o indeferimento desse pe-
dido teve na sua base, em parte, justamente a consideração de que
se verificou a inutilidade superveniente da lide por virtude do
pagamento.

Daqui decorre que, não obstante o facto de o recurso interposto
pela Fazenda Pública versar exclusivamente matéria de direito, o tri-
bunal competente para o seu conhecimento não pode deixar de ser
o T. T. de 2a Instância.

Valem aqui por inteiro as considerações desenvolvidas no acórdão
deste tribunal de 1 de Fevereiro de 1995, no rec. no 17 957. Aí se
escreveu:

“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 graus de jurisdição sobre matéria
de direito.

Sendo esta a razão de ser da solução do arto 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
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 competente para ambos os recursos
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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 ou-
tras 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”.

Tais considerações valem por inteiro, repete-se, no caso vertente.
É certo que no caso sobre que recaiu o citado acórdão de 1.2.1995,

um dos recursos foi interposto para o STA e o outro para o T. T.
de 2a Instância, ao passo que na hipótese vertente ambos os recursos
foram interpostos para o STA. Mas essa circunstância é irrelevante.
A situação de fundo é exactamente igual, uma vez que em ambos
os casos um dos recursos versa exclusivamente matéria de direito
e outro matéria de facto. E a decisão sobre as custas, quer da im-
pugnação quer do indeferimento do pedido de admissão como as-
sistente está na absoluta dependência da decisão a proferir quanto
à questão de saber se o pagamento do imposto liquidado para obtenção
do benefício da lei de amnistia implica ou não a inutilidade super-
veniente da lide.

Assim sendo, de concluir é que o tribunal competente para todos
os recursos é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que, e tendo ainda presente o disposto no arto 47o,
no 3, do Código de Processo Tributário, se acorda em declarar este
STA incompetente, em razão da hierarquia, para o conhecimento
dos recursos, e declarar competente para tal o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Custas pelos recorrentes Construções Rites, Lda, e Félix Damião
Rites, com taxa de justiça de 15 000$00 e procuradoria de 40 %.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — José Jesus Costa (relator) — Men-
des Pimentel — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto de mais-valias. Encargos de mais-valia. Incidência.
Dupla tributação. Art. 1o, no 1, do Código do Imposto de
Mais-Valia.
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Doutrina que dimana da decisão:

A cedência gratuita de terrenos e bem assim a obrigação de
realização de obras de urbanização, imposta em alvarás
de licenciamento de loteamentos urbanos, ao abrigo do DL
no 289/73, de 6 de Junho, ou de outros diplomas, traduz
uma situação de sujeição a encargos de mais-valia enqua-
dráveis na parte final do no 1o do arto 1o do CIMV, pelo
que não é devido o imposto aí previsto.

Recurso n.o 18 653; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Olga
Teixeira de Morais Alves Moura; Relator: Exmo Conso Dr. Jesus
Costa.

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

I- O representante da Fazenda Pública junto do 4o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa interpôs o presente recurso da
sentença do mesmo tribunal de 28.4.1994, a fls. 41 e segs., que julgou
procedente a impugnação que Olga Teixeira de Morais Alves Moura
deduziu contra a liquidação do Imposto de Mais-Valias efectuada
pela Repartição de Finanças de Loures, com referência à transmissão
onerosa feita à sociedade de Construções de Santa Cruz de António
A. Ribeiro & Ribeiro, Lda, de um lote de terreno para construção
sito em Frielas, Loures, designado por Lote 26 e fazendo parte do
prédio inscrito na matriz predial da freguesia de Loures sob o arto

19o.
A impugnante alegara, em resumo:
- que o lote em causa se encontra inserido num processo de lo-

teamento aprovado pela Câmara Municipal de Loures sob o no 7/82,
de 14.4.1982, cujo alvará concedido à impugnante e restantes com-
proprietários nos termos do DL no 289/73 impunha no seu arto 5o

a cedência à CM de Loures de diversos lotes de terrenos destinados
a instalações gerais e que corressem por conta dos titulares do alvará
as outras de urbanização;

- que a escritura de cedência dos lotes ocorreu em 16.4.82 e foi
prestada uma caução para as obras de urbanização;

-que, assim, tendo cedido gratuitamente àquela CM, como condição
e na sequência do alvará, os terrenos destinados a instalações gerais,
arruamentos e outros espaços, dando-lhes áreas de terreno e lotes
e tendo suportado as obras de urbanização, os ganhos realizados su-
portaram o encargo de mais-valia, pelo que arredada está, por isso,
a incidência do imposto de mais-valias.

A sentença, depois de fixar a matéria de facto relevante para a
decisão, considerou que, em face da jurisprudência uniforme do STA,
os encargos de mais-valia têm a natureza de impostos e que a in-
cidência destes encargos como condição da concessão de alvarás de
loteamento ao abrigo do DL no 289/73, de 6 de Junho, faz obstar
à incidência do imposto de mais-valias previsto no arto 1o do Código
do Imposto de Mais-Valias (CIMV), pelo que, no caso vertente, tendo
a impugnante suportado os encargos de mais-valias traduzidos na
cedência gratuita CM de Loures terrenos para infra-estruturas e na
realização das obras urbanísticas, não estava sujeita ao imposto na-
quele diploma previsto.
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O recorrente discorda deste entendimento, concluindo as suas ale-
gações nos seguintes termos:

”-o lote de terreno em causa está inserido num processo de
loteamento;

-à impugnante foi concedido um alvará com a obrigação de ceder
diversos lotes à Câmara;

-a impugnante cedeu gratuitamente os terrenos destinados a ins-
talações gerais, ornamentos e outros espaços;

-o arto 1o do CIMV refere-se, apenas, a lotes de terreno para cons-
trução e não a loteamentos urbanos;

-o DL no 289/93, não faz qualquer referência aos encargos de
mais-valias;

-os pressupostos do encargo de mais-valias são a declaração de
utilidade pública, a adjudicação e a delimitação da área valorizada;

-é essa valorização o pressuposto do encargo;
-a cedência gratuita de terrenos e despesas feitas pelo loteador

não integram o encargo de mais-valias;
-os lotes englobados e, loteamentos urbanos, quando transmitidos

onerosamente, estão sujeitos a imposto de mais-valias;
-foram violados o arto 1o do CIMV e o DL no 289/73”.
Sem contra-alegações subiram os autos a este STA em 12.10.1994,

onde o Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
não merece provimento, pois que a sentença segue a jurisprudência
uniforme deste STA.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II- 1. São os seguintes os factos que a sentença recorrida considerou

provados:
”a) A impugnante, conjuntamente com os restantes comproprie-

tários respectivos, apresentou em 29.6.88, na RF de Loures, a de-
claração modelo 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, ins-
crito na matriz predial da freguesia de Loures, designado por lote
26, com a área de 2 110 m2 e fazendo parte do arto 19o da secção
C da matriz respectiva, confrontando do norte e poente com terreno
do domínio público, do sul com o Lote 25 e do nascente com o
Lote 27 (doc. de fls. 20);

b) A RF liquidou o respectivo imposto de mais-valias, no montante
de 59 249$00, notificando a liquidação à impugnante em 9.6.93 (in-
formação de fls. 22);

c) O prédio inscrito na matriz predial da Freguesia de Frielas sob
o arto 19o da secção C, descrito na Conservatória respectiva sob o
no 22207 a fls. 106 do B-62, integra o processo de loteamento aprovado
por Alvará de Licença de Loteamento no 7/82, de 16.4.82, da CM
de Loures, para o loteamento urbano dos prédios situados no local
denominado Cruz de Pedra, freguesia de Frielas (doc. de fls. 6 e
ss);

d) O respectivo Alvará foi concedido nos termos do DL no 289/73
e na sua Cláusula 5a estipula que para instalação de equipamentos
gerais são concedidos à CM diversos lotes de terrenos (os designados
por B.B. e P.T. e ainda os nos 31 e 34, ali identificados (doc. de
fls. 6 e ss);

d) 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);
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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, os terrenos sitos no local denominado
Cruz de Pedra, freguesia de Frielas, destacado do prédio descrito
na Conservatória respectiva sob o no 22 207, a fls. 106 do B-62, de-
nominado por:

P.T. 604, com a área de 40m2;
P.T. 606, com a área de 55m2;
P.T. 607, com a área de 50 m2;
P.T. 608, com a área de 50 m2;
g) Bem como os sitos no mesmo local, destacados do prédio descrito

na Conservatória respectiva sob o no 9 832, a fls. 191 vo do B-28,
denominados por:

P.T. 605, com a área de 40 m2;
E.B., com a área de 40 m2;
h) Bem como os sitos no mesmo local, destacados do prédio descrito

na Conservatória sob o no 22 217, a fls. 106 do B-62, designados
por:

Lote 31, com a área de 1560 m2;
Lote 32, com a área de 1580m2;
Lote 33, com a área de 1570m2;
Lote 34, com a ea de 2850m2;
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)”.

2. Flui do exposto que a questão submetida à apreciação deste
STA é a de saber se a incidência de encargos de mais-valias impostos
em alvarás de licença de loteamento concedidos ao abrigo do disposto
no DL no 289/73, de 6 de Junho, faz obstar à incidência do imposto
de mais-valias previsto no arto 1o do CIMV.

Vejamos.
III- 1. Dispunha o no 1 do arto 1o do Código do Imposto de Mais-

-Valias o seguinte:
”O imposto de mais-valias incide sobre os ganhos realizados através

dos actos que a seguir se enumeram:
1o. Transmissão onerosa de terreno para construção, qualquer que

seja o título por que se opere, quando dela resultem ganhos não
sujeitos aos encargos de mais-valia previstos no artigo 17o da Lei
no 2030, de 22 de Junho de 1948, ou no artigo 4o do Decreto-Lei
n.o 41 616, de 10 de Maio de 1958, e que não tenham a natureza
de rendimentos tributáveis em contribuição industrial”.

Estavam, pois, sujeitos a imposto de mais-valias os ganhos obtidos
com a transmissão onerosa de terrenos para construção, à excepção
dos ganhos sujeitos a encargos de mais-valias previstos no arto 17o

da Lei no 2030 e no arto 4o do DL no 41 616, de 10.5.1958.
Tratava-se de tributar, na expressão do no 4 do preâmbulo do DL

no 36 373, de 9.6.65, diploma que aprovou o CIMV, os ”ganhos trazidos
pelo vento” ou ”wind falls”, na expressão dos economistas ingleses
do final do século XVIII, em que o legislador português se inspirou
-cfr. Marcelo Caetano, in O Direito, ano 91, págs. 81 e segs.

E na verdade, o no 1 do arto 17o da Lei no 2030 dispunha que
”Os prédios rústicos não expropriados quando, por virtude de obras
de urbanização ou abertura de grandes vias de comunicação, au-
mentem consideravalmente de valor pela possibilidade da sua apli-
cação como terrenos para construção urbana, ficam sujeitos a um
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encargo de mais-valia, nos termos dos números seguintes”. Por sua
vez, dispunha o no 2 do mesmo arto 17o: ”A delimitação da área
valorizada pelas obras será feita no acto da aprovação dos respectivos
planos e ficará sujeita a homologação do Conselho de Ministros,
publicada no Diário do Governo”.

Ora, sustenta o recorrente que os encargos suportados pela im-
pugnante não se enquadram no citado arto 17o da Lei no 2030 nem
no arto 4o do DL no 41 616, pelo que não constituem elemento negativo
de incidência previsto na parte final do no 1o do arto 1o do CIMV.
Para que isso se verificasse era necessário que tivesse havido de-
claração de utilidade pública na expropriação dos terrenos, com vista
à realização de obras de urbanização ou de grandes vias de co-
municação.

A sentença, por sua vez, considerou que os encargos suportados
pela impugnante, nos termos do alvará de licença de loteamento,
se enquadram no elemento negativo de incidência constante da parte
final do no 1o do arto 1o do CIMV e por isso os ganhos obtidos
com a alienação onerosa dos terreno para construção não estavam
sujeitos ao imposto.

2. Esta questão foi objecto de numerosos arestos deste STA.
2.1. A partir do acórdão do Pleno da 2a Secção do STA (agora

Secção de Contencioso Tributário) de 24.2.1976, publicado na Revista
de Legislação e Jurisprudência, no 3 581, ano 109o, págs. 319 e segs.,
tirado por unanimidade, passou o STA a entender, com uma ou outra
hesitação inicial, que os encargos de mais-valia a que ficavam sujeitos
os titulares de licenças de loteamento emitidas ao abrigo do DL
no 46 763, de 29.11.1965, e mais tarde do DL no 289/73, de 6 de
Junho, e diplomas posteriores, porque constituíam verdadeiros im-
postos, com o mesmo fundamento sócio-económico dos encargos de
mais-valia previstos no no 1 do arto 17o da Lei no 2030, tinham a
mesma relevância desses para o efeito de constituírem elemento ne-
gativo da incidência do imposto de mais-valias previsto no arto 1o,
no 1o, do CIMV.

Entenderam alguns arestos que se tratava de interpretar exten-
sivamente a parte final do no 1 arto 17o da Lei no 2030 -foi a via
seguida pelo citado ac. do Pleno de 24.2.76- e outros que os encargos
de mais-valia previstos nos alvarás de licenciamento de operações
de loteamento se enquadravam no referido no 1 do arto 17o por força
do disposto no arto 78o do DL no 43 578, de 8.4.1961, que regulamentou
a Lei no 2030, interpretando o arto 17o por forma a abranger os
terrenos que tenham sido valorizados pela simples aprovação de pro-
jectos. Era esta a opinião do Prof. Teixeira Ribeiro, expressa em
comentário ao aludido acórdão do Pleno de 24.2.76, na citada RLJ,
salientando que os encargos previstos no arto 78o do DL no 43 578
só podiam ter a sua fonte no próprio arto 17o da Lei no 2030, já
que aquele artigo não fixava a incidência nem a taxa dos encargos
e essa incidência e taxa só podiam estar no próprio arto 17o da Lei
no 2030. Outros ainda passaram a entender que os encargos de mais-
-valia que decorriam da emissão de alvarás de loteamento se en-
quadravam no no 1 do arto 17o da Lei no 2030, seja por interpretação
extensiva do arto 1o, no 1o, do CIMV, seja por se considerar que
o arto 78o do DL no 43 578 era interpretativo do no 1 do arto 17o

da Lei no 2030, como sustentava o Prof. Teixeira Ribeiro.
2.2 Sucede na verdade que, à data da publicação da Lei 2030,

os únicos encargos de mais-valia previstos na legislação portuguesa
eram os referidos no no 1 do arto 17o da Lei no 2030.
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Entretanto a situação evoluiu, tendo o DL no 46 673, de 29.11.1965,
diploma que introduziu o sistema de exigência de alvará de licença
para operações de loteamento, passado a prever a sujeição dos lo-
teadores a encargos de mais-valia. Ora, estes encargos eram impostos
por lei como condição da aprovação dos loteamentos e visavam facultar
às câmaras municipais as receitas necessárias à realização de obras
de infra-estrutura urbanística que as operações de loteamento re-
queriam. E por isso tinha o mesmo fundamento sócio-económico e
a mesma natureza jurídica de imposto que revestiam os encargos
de mais-valia previstos na parte final do no 1 do arto 17o da Lei
no 2030. Em consequência, teriam forçosamente que revestir a mesma
virtualidade de constituir elemento negativo da incidência do imposto
de mais-valias previsto no arto 1o, no 1o, do CIMV (sobre a natureza
jurídica dos encargos de mais-valia, cfr. o parecer da Procuradoria
Geral da República de 23.5.1984, in BMJ no 340, pág. 125, e o ac.
no 277/86, do Tribunal Constitucional, de 8.10.86, in Acórdãos do
Tribunal Constitucional, 8o Volume, págs. 383 e segs., este incidindo
sobre um tipo particular de encargos. Cfr. ainda Prof. Teixeira Ribeiro,
RLJ citada, e ano 119o, pág. 169, e Maria Celeste Cardona, ”O regime
e a natureza dos encargos de mais-valia in CTF no 325/327, págs.
27 e segs.).

2.3 Assim sendo, a valorização dos terrenos, pela sua transformação
em terrenos para construção, passou a operar-se também com a sim-
ples concessão dos alvarás de loteamento.

E essa valorização é que constitui o fundamento sócio-económico
dos encargos de mais-valia. Daí que, sempre que fossem aprovados
loteamentos, nascesse a obrigação de encargos de mais-valia. E porque
tais encargos têm a natureza jurídica de imposto, impunha-se a não
sujeição do imposto previsto no CIMV, sob pena de dupla tributação.

2.4 No que concerne à delimitação da área valorizada, também
a legislação sofreu alterações. Segundo o no 2 do arto 17o da Lei
no 2030, essa delimitação teria que ser feita pelo próprio Conselho
de Ministros, ao aprovar os planos de urbanização ou de abertura
de grandes vias de comunicação. Mas sucede que, como se referiu,
a partir do DL no 46 673, de 29.11.1965, passou a exigir-se alvará
de licença para loteamentos urbanos e passou a prever-se que as
câmaras municipais tivessem competência para a sua aprovação.
E mais: a competência para a aprovação de algumas obras de ur-
banização passou mesmo para os chamados Grupos Coordenadores
de Obras Municipais (G.C.O.Ms.). Daí que deixasse de ser necessária
a aprovação pelo Conselho de Ministros da área valorizada. De resto,
a delimitação dessa área revestia a natureza de mera condição da
exigibilidade dos encargos de mais-valia e não de uma condição da
sua existência. Os encargos surgem com a simples aprovação do plano
de urbanização, de abertura das grandes vias de comunicação ou de
outras obras.

2.5 Por outro lado, a incidência dos encargos de mais-valia tinha
lugar com a simples aprovação das obras. Daí que a não incidência
correspectiva do imposto de mais-valias previsto no arto 1o, no 1o,
do CIMV se verificasse pela simples aprovação do pedido de lotea-
mento, independentemente da cobrança efectiva dos encargos e da
forma por que eles se apresentassem: em dinheiro ou em espécie,
pela cedência de terrenos para infra-estruturas ou pela própria rea-
lização das obras de urbanização por parte do loteador. Neste ponto
nota-se alguma divergência na jurisprudência do STA, entendendo
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alguns arestos que o imposto era de excluir sempre que fosse concedido
alvará de loteamento e outros que isso só ocorria provado que fosse
o efectivo pagamento dos encargos, em dinheiro ou em espécie.

2.6 Ora, foi esta a jurisprudência que se firmou no STA. Vide,
por todos, os acs. de 15.11.88, rec. no 5822, de 18.1.89, rec. no 10 932,
de 8.2.89, rec. no 10 381, e de 8.5.91, rec. no 13 241, in Apêndices
ao DR, e demais jurisprudência aí citada. E não se vêm razões para
mudar de jurisprudência.

E sucede que a própria administração veio a aderir à jurisprudência
numerosa e uniforme do STA, desde que os encargos tivessem sido
pagos às câmaras municipais, posição que transmitiu através dos ofícios
circulares de 31.10.85 e 13.10.86, da 4a Direcção de Serviços da Di-
recção-Geral das Contribuições e Impostos, conforme despacho do
Secretário de Estado do Orçamento de 29.10.85.

2.7 Sendo assim, logo se vê que no caso vertente não é devido
o imposto liquidado.

Com efeito, foi emitido alvará de licença de loteamento ao abrigo
do DL no 289/73, o qual exigia a cedência gratuita à Câmara Municipal
de Loures de terrenos por parte dos titulares da licença, para in-
fra-estruturas, e bem assim a realização de obras de urbanização por
parte dos titulares da licença. E a impugnante pagou efectivamente
os encargos de mais-valia previstos no alvará de licença de loteamento,
ao ceder gratuitamente à Câmara Municipal de Loures lotes de terreno
para infra-estruturas urbanísticas e ao comprometer-se a efectuar
obras de urbanização, para garantia de cuja execução prestou caução.

O que vale dizer que a impugnante ficou sujeita a encargos de
mais-valia enquadráveis na parte final do no 1o do arto 1o do CIMV.
Pelo que ficou afastada a incidência do imposto de mais-valias
liquidado.

Nenhuma censura, pois, merece a sentença recorrida.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas haver isenção.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — José Jesus Costa (relator) — Luís
Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

STA. Competência ou razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art. 32
no1 al. b) do ETAF.

Recurso no 18.906, em que é Recorrente Manuel M. Esteves de Oli-
veira, Lda, Recorrido a Fazenda Pública, em que foi Relator o
Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Manuel M.
Esteves Oliveira, Lda, da sentença do T.T. de 1a Instância de Aveiro,
proferida em 20-12-93, que julgou improcedente a oposição pela mes-
ma deduzida à execução fiscal contra si instaurada na Repartição
de Finanças de Estarreja, sob o no 169.4/89, para cobrança coerciva
da quantia de 1.718.864$00, referente à Cont. Indust. de 1983 e
acrescido.

Fundamentou-se a decisão em que:
”I- A alegada inconstitucionalidade do art. 145 do CPCI não pode

servir de fundamento de oposição, pois não releva em sede de ile-
galidade absoluta ou abstracta da dívida exequenda e para os efeitos
dos arts. 176o al. a) do CPCI e 286o no1 al. a) do CPT.

Ademais, essa questão perdeu actualidade face ao disposto na al. g)
do no1 do art. 286o do CPT, aplicável aos processos pendentes na
data da entrada em vigor deste código, por força do disposto no
no 1 do art. 2o do diploma que o aprovou - Dec.-Lei no 154/91, de
23 de Abril.

II- A ”nulidade absoluta da notificação do conteúdo” do título
executivo e a falta de fundamentação ”da decisão que ele deve ma-
terializar” são questões que, por serem externas àquele, não colidem
com a sua validade. em todo o caso, a inexequibilidade do título
executivo, constituindo-se em excepção dilatória, leva à mera absol-
vição da instância no processo executivo, ou seja, a uma decisão de
forma incompatível com a decisão de mérito (extinção, total ou parcial,
da execução), a que conduz a procedência de qualquer dos funda-
mentos da oposição e que deve ser o pedido formulado naquele meio
processual. A oposição não é o meio próprio para arguir nulidades
do processo executivo, que não integram alguns dos fundamentos
da oposição taxativamente contemplados no art. 286 do CPT, só po-
dendo ser suscitadas no seio da própria acção executiva, através de
requerimento avulso.

III- A ilegalidade concreta do acto de liquidação da dívida exe-
quenda proveniente de contribuição industrial não constitui funda-
mento legal de oposição, pois a lei permite ao contribuinte a im-
pugnação daquele acto com esse fundamento (arts. 286o no1 al. g)
do CPT, 136 do CCI e 5o do CPCI, a que hoje corresponde o art. 120
do CPT)”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1a- A nulidade da citação para a execução, decorrente da falta

de menção e reprodução da decisão a executar, aliás ainda por proferir
em virtude de estar dependente de impugnação contenciosa, constitui,
à luz do artigo 251o no1, alínea a), e 274 do Código de Processo
Tributário, nulidade insanável e fundamento de oposição enquadrável
na alínea h) do no1 do art. 286 do mesmo código. Do mesmo modo,

2a- A falta de requisitos essenciais do que se pretende impor como
título executivo, mencionadamente, a falta de indicação da natureza
condicionada e da proveniência precária da dívida exequenda, em
virtude da referida pendência de impugnação, e da falta de indicação
da data a partir da qual passam a ser devidos juros de mora e da
importância sobre que eles incidem (art. 251 no1 alínea b) e 274
do referido diploma), também constitui nulidade insanável e é fun-
damento de oposição no âmbito da mesma alínea h) do no1 do citado
artigo 286.
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3a- Nada há na lei que o exclua, e não há que distinguir aonde
a lei não distingue. Além disso,

4a- Estando pendente um processo contencioso de impugnação da
Contribuição Industrial de 1983, intentado oportunamente, em 28
de Dezembro de 1988, não pode abrir-se o processo de execução
fiscal relativo a essa contribuição. Porém,

5a- Se se tiver intentado uma tal execução, ela deve ser imedia-
tamente sustida por ter sido proposta antes de tempo, uma vez que,
para a procedência dela, a dívida exequenda ainda não ser certa,
nem liquida, nem exigível (art. 234o do CPT). E mais,

6a- A admissibilidade de tal execução atentaria contra a garantia
constitucional de que ninguém pode ser obrigado a pagar impostos
cuja liquidação se não faça na forma prevista na lei (no3 do art. 106
da CRP).

7a- Porque só após o julgamento definitivo da impugnação é que
a pretensa liquidação da contribuição industrial há-de considerar-se
perfeita nos moldes que o Tribunal decidir.

8a- Até esse momento, a dívida sobre o facto tributário tem de
relevar a favor do contribuinte (art. 121o do CPT).

9a- E a demora injustificável e ilegal, de acordo com o artigo 6o

no1 da citada Convenção Europeia para a protecção dos Direitos
Humanos e das Liberdades Fundamentais, da decisão da impugnação
não pode prejudicar a Recorrente e seria imoral que dela pudesse
beneficiar o Estado. Por isso,

10a- A inoperância revelada pelo Tribunal, relativamente à im-
pugnação, ou se traduz, na pratica, para efeitos da alínea g) do no1
do artigo 286 do Código de Processo Tributário, na falta de ”meio
judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação ” e
deve admitir-se, no âmbito desta alínea g), como fundamento de opo-
sição; ou, então,

11o- A não se considerar assim, a mera pendência de impugnação
por tempo tão dilatado, deve enquadrar-se também na alínea h) do
no1 do referido artigo 286, e considerar-se - a mera pendência dela
por tão dilatado tempo fundamento bastante de oposição à execução,
impedindo a prossecução desta, até que seja definitivamente julgada.

12a- O que não pode é impedir-se que colha, como fundamente
de oposição à execução, uma impugnação contenciosa que o Estado,
desde Dezembro de 1988, tem descerrado de decidir porque um tal
entendimento corresponderia à violação dos artigos 18o, 20o, 106o,
no3 e 288 nos 4 e 5 da Constituição da República.

13a- ”A ilegalidade concreta do acto de liquidação da dívida exe-
quenda proveniente de contribuição industrial” de 1983, não é posta
em questão aqui, na Oposição, quando apenas se articula que está
para ser tratada na impugnação.

14a- É este facto que aqui se invoca, como fundamento de oposição
à execução e, não obstante o tempo decorrido, a falta de julgamento
dessa impugnação.

15a- Deve, pelo exposto, ser revogada a aliás douta decisão recorrida
e ser julgada procedente a oposição, com todas as consequências
legais”.

E, contra-alegando, concluiu a Fazenda Pública:
”- O facto de se encontrar pendente impugnação da dívida exe-

quenda não impede que seja desencadeado o respectivo processo de
execução fiscal;

- A execução pode, contudo, ser suspensa se se verificarem as con-
dições previstas no no1 do art. 255 do CPT;



1906

- A referida pendência de impugnação não afecta a exequibilidade
do título de cobrança do imposto exequendo nem a validade da citação
para a execução;

- Ainda que o título executivo ou a citação fossem irregulares,
tal fundamento deveria ser invocado no processo de execução na
repartição de finanças, com eventual recurso para o Tribunal Tri-
butário de 1a Instância - e não como fundamento de oposição à
execução;

- É completamente inaceitável a invocação, como fundamento de
oposição (alínea g) do art. 286 do CPT), a pendência de uma im-
pugnação e a demora na sua resolução;

- Quanto à pendência da impugnação, e como foi já dito e redito
só poderia basear o requerimento de suspensão da execução (art. 255o

do CPT);
- Quanto a mais ambiciosa argumentação - baseada em prejuízos

derivados do retardamento de decisão judicial - violação de direito
internacional - também não é a oposição à execução o meio processual
adequado para a sustentar e levar a algum resultado útil para a
recorrente.

Assim, o recurso deve ser considerado improcedente e confirmada
a douta sentença recorrida”.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido da in-
competência deste Tribunal, em razão da hierarquia, para o conhe-
cimento do recurso, uma vez que, aferindo-se a mesma pelo ”quid
disputatum, que não pelo quid decisum”, ”é indiferente, para o efeito,
determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no
julgamento do recurso”, tarefa que cumpre já ao Tribunal competente,
sendo que, ”nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões,
a recorrente sustenta que, na citação para a execução, houve omissão
de menção e reprodução da decisão a executar e que esta decisão
está pendente de impugnação - conclusões 1a e 3a - e que houve
demora injustificável e ilegal na tramitação dessa impugnação, em
relação à qual o Tribunal revelou inoperância - conclusões 9a, 10a,
11a e 13a” e ”na douta sentença recorrida, não são dados como pro-
vados os factos afirmados nestas conclusões”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Há que apreciar, desde já a incompetência deste Tribunal, em razão

da hierarquia, suscitada pelo MoPo e, aliás, de conhecimento oficioso.
Ora ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do

recurso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.
Na verdade, nas respectivas alegações e conclusões, a recorrente

sustenta que a ”decisão a executar” está ”pendente de impugnação
contenciosa” - conclusão 1a -, havendo ”demora injustificável” da de-
cisão desta, em relação à qual o tribunal revelou ”inoperância” con-
clusões 9 a 14.

Para prova do que, aliás, fez juntar documentos à petição de recurso.
É do que pretende concluir pela procedência da oposição.
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. 32 no1 al. b)
do ETAF -, constituindo assim excepção à competência generalizada
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. 32”.
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Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incom-
petência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no
douto 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 15.000$00
e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 28 de Junho 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 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência, em razão da hierarquia,
do STA (Secção de Contencioso Tributário). Matéria 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 questão de facto, cabendo
tal competência, nesse caso ao Tribunal Tributário de
2a Instância - arts.32o, 1, b), e 41, 1, a), do ETAF, e
167o do CPT.

II — E incluída matéria factual nas conclusões do recurso,
desde logo fica definida a competência, não importando
a atendibilidade ou relevo de tal matéria para a decisão
a proferir, porquanto aquela se afere pelo ”quid dispu-
tatum” e não pelo ”quid decidum”.

RECURSO No 18.982 de que é recorrente Darlindo Leonardo Ferreira
Lopes Fortuna e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dro. COELHO DIAS.

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

1. Darlindo Leonardus Ferreira Lopes Fortuna, inconformado com
o despacho de fls.15, proferido em 19 Set.94, que lhe rejeitou, li-
minarmente, a oposição que deduzira à execução fiscal no4.374/87
e apenso, movida à sociedade ”Hught Barrie Nav. e Com., Lda”,
para cobrança de imposto de capitais, Secção A, de 1986 e 1987,
no total de 427.403$00, e contra si revertida, dessa decisão interpôs
recurso para este STA, assim concluindo a respectiva alegação:

”1o. Ao Recorrente aplica-se-lhe o regime da prescrição do pro-
cedimento judicial decorrente do RJIFNA:

2o. Já decorreu mais de um ano após a data das infracções;
3o. Ao Recorrente aplica-se-lhe o regime jurídico mais favorável;
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4o. O RJIFNA deve aplicar-se retroactivamente ao Recorrente”.
Termina pedindo, com o provimento do recurso, se declare nula

e de nenhum efeito a sentença recorrida.
1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Exmo. Magistrado do MoPo, junto deste STA, no enten-

dimento de que a competência do Tribunal se afere pelo ”quid dis-
putatum”, que não pelo ”quid decisum”, pelo que é indiferente, para
tal efeito, determinar a atendibilidade ou relevo das afirmações fac-
tuais no julgamento do recurso, sendo que o recorrente ao concluir
que decorrera mais de um ano sobre a data das infracções (conclusão
2a), até ao primeiro acto interruptivo (fls.30-cfr.f.21), o que não é
referido na decisão, introduz matéria factual no recurso, excepcionou
a incompetência, em razão da hierarquia, deste Tribunal, para dele
conhecer, nos termos das disposições combinadas dos arts.32o, 1, b),
e 41o, 1, a), do ETAF, e 167o do CPT.

1.3. O recorrente, ouvido sobre tal questão, nada veio dizer ao
processo.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. E. desde logo, como se impõe - art.3o da LPTA - quanto à

questão da competência do Tribunal.
Conforme bem refere e seguidamente explicita, minuciosamente,

o Exmo. Magistrado do MoPo no seu parecer, a competência hie-
rárquica do Tribunal afere-se pelo ”quid disputatum” e não pelo ”quid
decisum”, pelo que, verificando-se que o recorrente pede a alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não foram considerados
na decisão, não importa analisar se tal é atendível ou relevante para
o julgamento do recurso, uma vez que este, não se cingindo a matéria
de direito, determina, desde logo, no caso, a competência do T.T.
de 2a Instância, nos termos dos arts.32o, 1, b), e 41o, 1, a), do ETAF,
e 167o do CPT.

Assim se tem entendido neste STA, sendo de manter tal juris-
prudência, pois que, conforme resulta das citadas normas, no tocante
aos recursos dos tribunais tributários de 1a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função de o fundamento do
recurso respeitar a matéria de facto e de direito, ou exclusivamente
a esta última (cfr. entre outros, os acs. de 4.5.94, rec.17.643, cit. pelo
MoPo, 12.1.94, rec.16.743, 1.6.94, rec.17.601, e 16.11.94, rec.17.930).

Ora, no caso dos autos, em que o ora recorrente se opôs à execução
com o fundamento previsto na alínea d) do no1 do art.286o do CPT
- prescrição da divida exequenda - passando depois a invocar a pres-
crição do procedimento judicial, sem que se perceba porquê, dada
a origem, já referida, da divida exequenda, veio aquele no recurso
concluir, além do mais ter já decorrido mais de um ano após a data
das infracções (até ao primeiro acto interruptivo, segundo-alega a
fls.21), circunstância em que se baseia para afirmar a prescrição do
procedimento judicial e para pedir se declare ”nula” a decisão re-
corrida, e nesta não é feita qualquer menção a tal circunstância, a
qual assume, sem dúvida, natureza factual.

Incluída se mostra, portanto, matéria de facto, no recurso, cuja
atendibilidade ou relevo para a decisão não é, como se disse, de
apreciar aqui, pelo que o mesmo não se funda, exclusivamente, em
matéria de direito, procedendo, assim, a excepcionada incompetência
hierárquica deste Tribunal, para dele conhecer.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
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tância, quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito - o denominado recurso ”per saltum” - conforme prescreve
o art.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 - art.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.

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

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias — Ben-
jamim Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Falta de citação da devedora originária. Ar-
guição pelo responsável subsidiário. Condição de reversão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A falta de citação de sociedade devedora originária não
é arguível como nulidade insanável pelo gerente chamado
como responsável subsidiário, pois a defesa deste não
é susceptível de ser prejudicada por aquela omissão.

2 — A referida falta de citação não obsta a que a execução
reverta contra o referido responsável subsidiário.

Recurso no 18.999. Recorrente: João Ferreira; Recorrido: Fazenda
Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a decisão do TT1a do Porto que negou pro-
vimento ao recurso interposto do despacho do chefe de repartição,
de 22.4.94, que havia indeferido a arguida nulidade por falta de citação
da primitiva executada João Ferreira & Costa, Lda, na execução fiscal
que contra esta corria para cobrança de dívidas de contribuição in-
dustrial, imposto profissional e de transacções, e que revertera contra
o gerente João Ferreira, veio este recorrer, concluindo a sustentar
que:

- tendo em conta o valor da execução, a falta de citação da executada
para a execução constitui nulidade insanável, susceptível de o pre-
judicar, pelo que é interessado para os efeitos;

- ademais, aquela citação do devedor originário é condição de
reversão.
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Teriam sido infringidos pela decisão recorrida os arts. 251o/1/a,
239o e 278o do CPTributário.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento
porque se verificaram as condições legais que são exclusivas da re-
versão e porque a falta de citação do devedor originário não prejudica
o Rte, a quem a lei confere todos os direitos de discutir a dívida
exequenda.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

- Por dívidas de contribuição industrial, imposto profissional e de
transacções foi instaurada execução fiscal contra João & Costa e
Silva, Lda;

- No processo de transgressão no 2634/84, em que era arguida a
firma referida, foram apreendidos os bens referidos a fls. 5v, o que
se dá aqui como reproduzido;

- Por despacho de 2.7.87 foi ordenada a conversão daquela apreen-
são em penhora, à qual se procedeu naquela data;

- Em 2.7.87 foi expendida carta registada com aviso de recepção
para notificação da executada da conversão da apreensão em penhora,
a qual veio a ser devolvida com a indicação de que retirou sem deixar
morada, o que se repetiu em 21.7.87, sendo a carta devolvida com
a indicação de recusado;

- Em 18.10.88 foi lavrada informação da qual constava que os bens
penhorados haviam sido vencidos pelo Tribunal Judicial de S. João
da Madeira, não sendo conhecidos à sociedade executada mais bens
penhoráveis;

Em 8.7.93 foi ordenada a reversão da execução contra o sócio-
-gerente da executada, o ora Rte;

Em 16.2.94 foi o ora Rte citado como revertido.
Assente sem discussão, e porque decorre dos elementos dos autos,

que no processo não foi citada a devedora originária, vem contro-
vertido se tal falta de citação importa nulidade insanável, nos termos
do art. 251o/1/a) do CPT, de que cumpra conhecer, e se a citação
referida é condição para o chamamento à execução do responsável
subsidiário.

Diz-se da falta de citação que esta constitui nulidade insanável
“quando possa prejudicar a defesa do interessado” (art. 251o/1/a, que
corresponde ao art. 76o do CPCI).

Interessado para o efeito in casu é o responsável subsidiário contra
quem a execução reverteu, pelo que o Rte procurou convencer que
para si o prejuízo (abstrato) advinha da melhor posição em que estaria
o devedor originário em se pronunciar sobre a dívida e se defender,
relativamente a ele próprio.

Pense-se, todavia, que o argumento perde força na situação concreta
do gerente revertido, que tem acesso ao conhecimento dos eventuais
elementos de defesa, exactamente, na mesma posição da sociedade
executada que ele próprio gere e organicamente representa.

A personalidade jurídica das sociedades é uma ficção jurídica que
não faz esquecer a realidade de que são os gerentes societários quem
tudo sabe acerca dos negócios daquelas e, por conseguinte, dos meios
que, eventualmente, elas poderiam lançar mão para se defenderem
quando citadas.

Não se vê, pois, em que é que aquela dita falta possa prejudicar
a defesa do Rte, que, depois de citado pessoalmente, conforme pres-
creve o art. 275o/3 do CPT, no processo de execução fiscal, goza,
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além do direito de oposição à execução, dos direitos de reclamar
ou impugnar os próprios actos tributários que determinem as dívidas
exequendas (art. 11o/2 e 3 do mesmo diploma).

Também a referida falta de citação não será condição da validade
da reversão, uma vez que esta depende de outras circunstâncias
— a que se deu como verificada (inexistência de bens penhoráveis
do devedor e seus sucessores — art. 239o/27a) — ou a que não foi
controvertida (insuficiência do património do devedor para a satis-
fação da dívida exequenda e acrescido — art. 239o/2/b), que não da
aludida falta.

E o preceito do art. 278o do CPT, que, aliás, reproduz, com ligeiras
alterações o art. 3o do DL 48 699, de 23.11.68 (na redacção dada
pelo art. 3o do DL 217/76, de 25.3), não manda proceder à citação
do executado na situação dos autos, de execução de valor superior
a 30 vezes o salário mínimo nacional mensal mais elevado, em que
não são conhecidos bens penhoráveis ao executado e houver res-
ponsável subsidiário.

Daí, que a referida citação não seja condição de reversão da exe-
cução contra esse responsável, pelo que nada impedirá que a mesma
seja ordenada sem aquela citação (cf, neste sentido ASousa e JPaixão,
CPTCAnotado, p. 524).

Não vingam, pois, as razões do Rte.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 60 %.

Lisboa 28 de Junho de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — José de Jesus Costa (vencido. Daria provimento ao recurso
por considerar que a citação do devedor originário — a sociedade
executada — e o esgotamento do prazo para pagar após a citação
é condição de reversão. Se assim não fosse, o responsável subsidiário
passaria a se tratado como responsável principal e não beneficiaria
de execução prévia do património do devedor originário. E nada ga-
rante que o devedor, após a citação, não viesse a pagar dívida exe-
quenda, hipótese em que não se verificaria a reversão.

Assim, não tendo a executada sido citada, na qualidade de res-
ponsável subsidiário, pelo que se verifica a nulidade insanável prevista
no art. 251o, no 1, al. a), do C.P.T., susceptível de anular todos os
termos da execução, nos termos do no 2 do mesmo artigo, sendo
certo que tal nulidade é de conhecimento oficioso. — José Jesus Cos-
ta. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995

Assunto:

C.C.Industrial. Juros compensatórios. Requisitos. Culpa (cri-
tério da). Tribunal de revista. Fundamentos do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para haver lugar à obrigação de juros compensatórios,
o arto 93o do C.C.I. exige o concurso de três requisitos
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ou elementos constitutivos: retardamento da liquidação;
ser a contribuição devida e haver culpa do contribuinte
por aquele retardamento.

II — O critério da culpa perfilhado pelo arto 93o do C.C.I.
é apreciado segundo os deveres gerais de diligência, ap-
tidão, conhecimentos, mesmo de ordem técnica, perícia,
próprios de um bonus pater familias (contribuinte médio,
tipo abstractamente plasmado na lei), que agiu no quadro
de solicitações das circunstâncias concretas de cada caso,
havendo o retardamento da liquidação de ser resultado,
segundo um juízo de prognose póstuma de causalidade
adequada, do incumprimento desses deveres.

III — A apreciação da culpa segundo o critério referido no nú-
mero anterior é um juízo de facto e, por isso, não pode
ser fundamento de recurso para o tribunal de revista.

Recurso n.o 19 014. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Petró-
leos de Portugal - Petrogal, SA. Relator: Exmo Conso Dr. Benjamim
Rodrigues.

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

I - A Fazenda Pública, dizendo-se inconformada com o acórdão
do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 93.12.14, que, concedendo
provimento ao recurso interposto por Petróleos de Portugal - Petrogal,
S.A., revogou a sentença do Tribunal Tributário de 1.a Instância de
Lisboa (7o Juízo), de 92.04.21, e anulou a liquidação dos juros com-
pensatórios, do montante de 9.824.569$00, que perante este haviam
sido impugnados com o fundamento de não se verificarem os requisitos
da sua exigibilidade estatuídos no arto 93o do C.C.Industrial, dele
recorre para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo pedindo a sua revogação.

II - Como fundamentos da alteração do julgado que peticiona desta
instância, invoca as razões que se mostram condensadas nas seguintes
proposições conclusivas das suas alegações:

- A Recorrida viu o lucro tributável, referente ao exercício de 1978,
declarado no mod. 2 da contribuição industrial, apresentada em
30-06-79, e com base na qual foi autoliquidado o imposto respectivo,
ser corrigido, em 1983, pela Administração Fiscal, de 147.599.303$00;

- Isto após intervenção da IGF, que, de acordo com as respectivas
competências legais, e também com o arto 115o do C.C.I., procedeu
à fiscalização das contas da sociedade, levando à detecção de várias
incorrecções no Balanço e Contas de Resultado;

- As correcções propostas pela IGF foram homologadas pelo Se-
cretário de Estado do Tesouro, e na sequência, foi corrigida, pela
DGCI, a declaração mod. 2 em causa;

- Verifica-se, portanto, que o retardamento na liquidação da con-
tribuição industrial efectivamente devida foi imputável à empresa con-
tribuinte que, dessa forma, se tornou responsável, de acordo com
o arto 93o do CCI, pelo pagamento dos juros compensatórios.

III - A recorrida contra-alegou, reafirmando inexistir facto que
lhe seja imputável que tenha originado o retardamento da liquidação
e batendo-se pela confirmação do julgado.

IV - O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal,
entendendo como questão de facto a questão de saber se o retar-
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damento da liquidação do imposto é ou não imputável à actuação
da impugnante, a solucionar através de um juízo de facto, e não
caber ele nos poderes de cognição deste tribunal, pronunciou-se, no
seu parecer, pelo não provimento do recurso.

V - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - O Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido revogou a decisão da 1a instância, essencial-

mente, por considerar que, embora se verificassem dois dos requisitos
enunciados no arto 93o do C.C.I. (retardamento de liquidação e ser
a contribuição devida), não era o facto imputável ao contribuinte,
por a declaração mod. 2 da contribuição industrial, por ele apre-
sentada, conter todos os elementos que permitiam o controlo da le-
galidade do acto de autoliquidação e resultar o acto impugnado de
uma divergência de critérios na qualificação como custos de provisões
cujos quantitativos aí eram mencionados, que só foi tomada pela ad-
ministração depois da entidade tutelar - o C.S.E.O. -, a quem competia
a aprovação das contas do exercício, ter alterados os resultados apre-
sentados pelo contribuinte.

B - A Questão Decidenda
A questão a decidir está em saber se o retardamento da liquidação

da contribuição devida pela recorrida é ou não imputável à sua ac-
tuação, como se exige no arto 93o do C.C.Industrial.

C - A Matéria de Facto
Em sede probatória deu o acórdão recorrido por provado o seguinte

quadro fáctico:
a) - Em 30.06.79, a impugnante apresentou a sua declaração m/2

de contribuição industrial e imposto extraordinário criado pelo Dec-lei
no 201-A/79, de 30.06, respeitante ao exercício de 1978.

b) - Naquela declaração m/2 declarou a matéria colectável de
147.599.307$00.

c) - Este valor declarado era inferior ao montante das colectas
a deduzir nos termos do arto 89o do C.C.Industrial e, por isso, não
foi liquidada nem paga contribuição industrial.

d) - Mas pagou o imposto extraordinário criado pelo Dec-Lei
no 201-A/79, de 30.06, relativamente ao exercício de 1975, no montante
de 5.903.973$00, liquidado pela repartição de finanças do 5o Bairro
Fiscal de Lisboa (conhecimento receita eventual no 229).

e) - Aprovadas as contas do referido exercício de 1978, por despacho
do Secretário de Estado do Tesouro de 11-03-80, aquele resultado
líquido declarado de 147.599.307$00 foi alterado para 278.657.303$00,
no seguimento da proposta da Inspecção Geral de Finanças (no 6,
al. c) do relatório de fls. 5 a 7, que se dá por produzido) que sugeria
justamente o Balanço e a Conta de Resultados, nos termos que se
seguem:

1) - A anulação do excesso de 108.980 contos no reforço da provisão
para impostos sobre lucros (Ponto 3.1.a)).

2) - Provisão para encargos em litígios - anulação do excesso de
6.931 contos (Ponto 3.1.h)).

3) - Anulação da estimativa em outros credores gerais - Fundo
de Abastecimento -, na parte em excesso no montante de 121.088
contos (Ponto 3.2.).

f) - Em Novembro de 1983, a Repartição de Finanças procedeu
à alteração do lucro tributário de 278.687.303$00, para 370.091.557$00,
por não ter considerado como custos do exercício as provisões res-
peitantes a pensões de reforma e sobrevivência, no montante de
98.113.306$00, tendo sido deduzida como custo a importância de
6.709.052$00, referente a seguros de grupo.
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g) - Os juros compensatórios, no montante impugnado de
9.824.569$00, foram liquidados desde a data do termo do prazo para
a entrega da declaração m/2 e da autoliquidação provisória (1 de
Julho de 1979) até 30 de Novembro de 1983, data em que o respectivol
processo deu entrada na Repartição de Finanças liquidadora.

h) - Por despacho do S.E.S.S.E.O., de 18.01.84 (fls. 12), lavrado
sobre parecer constante da informação no 13/84 - Proc. 11/A/E
6.144.787/83, foi perfilhado através da expressão ”Concordo”, o en-
tendimento de que, nos casos em que os Resultados que serviram
de base à liquidação provisória foram alterados por decisão do Mi-
nistério da Tutela, será de aceitar novas declarações m/2 para pro-
duzirem efeitos nas liquidações definitivas onde se corrigirão as an-
teriores, não sendo devidos juros compensatórios nem aplicáveis quais-
quer penalidades.

D - A Fundamentação
O arto 93o do C.C.Industrial prescrevia que seriam devidos juros,

da taxa nele fixada (que foi sendo, sucessivamente, alterada de 4 %,
- redacção original -, para 12 e, finalmente, para 18 %, ao ano, pelos
DLs. nos 408/5, de 5/8 e 128/82, de 23/4), sempre que por facto im-
putável ao contribuinte fosse retardada a liquidação de parte ou da
totalidade da contribuição devida.

Tais juros compensatórios ”aparecem como um agravamento ”ex
lege” proveniente de omissão de declarações ou de apresentação de
documentos ou de falta de autoliquidação ou insuficiente liquidação
ou da falta de participação de qualquer ocorrência, as quais tiveram
como consequência o atraso da liquidação” (Rodrigues Pardal, ”Ques-
tões de Direito Fiscal”, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, pags. 19
e sgs.). É, por isso, pelo facto desses juros advirem de um sancio-
namento situado no plano da declaração da dívida de imposto, co-
nexionado com o cumprimento dos deveres acessórios do contribuinte,
direccionados a essa definição da sua situação tributária, e não no
plano da repressão pela prática de qualquer infracção fiscal; pela
circunstância de lhes faltar qualquer matriz ético-contravencional ou
penal que a doutrina explicitou esse efeito jurídico sob o conceito
de cláusula penal, definida ex lege, ou, para os italianos, de sopratassa.
A sua exigibilidade colhe fundamento no princípio geral ”de que a
utilização de um capital ou de uma coisa frutífera alheia obriga o
utente ao pagamento de uma quantia correspondente ao tempo do
respectivo gozo” (Rodrigues Pardal, op. e loc. citados), arrancando
da consideração de que o imposto é um mero efeito jurídico ime-
diatamente decorrente da verificação dos factos integradores dos pres-
supostos da tributação estabelecidos na lei e de que o momento da
verificação constitutiva desses factos e dessa dívida (o acto de liqui-
dação), com a consequente formação do título legal que a certifica
ou corporiza (documento de cobrança), está também ele pré-esta-
belecido na lei e subtraído a qualquer critério de oportunidade da
Administração ou conveniência do contribuinte, orientado para o nor-
mal afluxo das receitas previstas para sustentarem a despesa pública.
Daí que, havendo diferimento, no tempo, dessa verificação constitutiva
da dívida, fundada no incumprimento das obrigações legais acessórias,
seja legítimo falar-se de uma obrigação de indemnização cujo conteúdo
tenha por função repôr a situação que existiria se a liquidação fosse
efectuada no devido tempo, em termos assemelhados aos que se vêem
no direito privado (cfr. artos 562o e 798o do C.Civil).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal, com o aplauso dos glo-
sadores do referido preceito, vem entendendo, de modo uniforme
e renovado, que a citada obrigação de juros compensatórios exige
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o concurso de três elementos ou requisitos constitutivos (cfr., entre
outros, Acs. de 90.10.24; 89.09.27; 85.06.05; 83.11.16 e 82.02.17, in,
respectivamente, Acs. Dts. nos 361-106; 340-517; 287-1220; 266-204
e 247-966). São eles: haver retardamento da liquidação em relação
ao momento em que a lei a situa; seja devida tal contribuição ou
imposto e resultar aquele retardamento de facto imputável ao
contribuinte.

Deixando de parte os dois primeiros requisitos, já que sobre eles
não existe controvérsia, detenhamo-nos sobre a definição do último.
Falando a lei da imputabilidade de um resultado a certo agente e
sendo princípio geral de direito que só há responsabilidade objectiva
onde ela estiver expressamente prevista, forçoso é concluir que ele
se há-de traduzir na imputação de um resultado que seja consequência
adequada de certa conduta culposa do contribuinte. O resultado há-de
ser-lhe imputado a título de culpa. O agente tem de ser susceptível
de um juízo de censura ou reprovação, o qual só pode assentar no
reconhecimento de que, perante as circunstâncias concretas do caso,
ele não só devia como poderia ter agido de outro modo. Ora este
critério de apreciação ou de aferição da culpa pode ser definido pela
lei ou regulamento, através da enunciação dos diversos elementos
da conduta a prosseguir ou a evitar. A culpa traduzir-se-á, então,
na inobservância do preceito que imponha ao agente certa conduta,
em certas circunstâncias. Por sua vez, o juízo cognitivo da culpa ex-
primir-se-á, então, numa verificação sobre se determinados factos pra-
ticados pelo agente violam ou não esses preceitos legais. Mas outro
pode ser o critério perfilhado pelo legislador. Ele pode remeter o
agente apenas para as regras de conduta próprias de um bonus pater
familias, em face das circunstâncias de cada caso (cfr. arto 487o, no 2
do C.Civil). Então, a regra de comportamento corresponderá a deveres
gerais de diligência, previsibilidade, perícia, aptidão, conhecimentos,
mesmo de ordem técnica, ponderação, experiência, que a Ordem Ju-
rídica figura como atributos do homem (homem tipo, abstracto) por
ela suposto e cujo cumprimento é de lhe exigir nas mesmas circun-
stâncias em que o agente actuou (Antunes Varela, Das Obrigações
em Geral, 2a edição, volume I, pags. 448 e segs.).

O juízo cognitivo da culpa envolverá, neste caso, um juízo de valor
sobre matéria de facto, pois que precisará de atender ao comando
jurídico expresso no dever geral, mas apenas enquanto ele for de
exigir (tiver a dimensão ou expressão exigível) do bonus pater familias
que actue nas mesmas circunstâncias concretas em que o agente ac-
tuou. E por outro lado, haverá de resolver, ainda, a questão de saber
se entre o resultado e a omissão do dever geral existe um nexo de
causalidade adequada. Trata-se, portanto, da emissão de um juízo
que, apoiando-se em critérios próprios do homo prudens, que agiu
no quadro de concretas solicitações de facto, não pode ser renovado
por um tribunal que não possa conhecer de matéria de facto, como
é o caso do tribunal de revista. Daí que esses juízos apenas possam
ser apreciados até à Relação (cfr. Antunes Varela, R.L.J., ano 122o,
pags. 220 e Acs. do S.T.J., de 92.01.15; 90.12.13 e 74.03.05, in, res-
pectivamente, B.M.J. nos 413-487; 402-537 e 235-253 e do S.T.A.,
de 91.07.12, in B.M.J. no 409-843).

Não existindo, na lei fiscal, uma definição legal ou regulamentar
de condutas que preencham um conceito legal de retardamento im-
putável ao contribuinte, em que a culpa se revelaria na simples inob-
servância do preceito, temos que ela só pode ser aferida nos termos
gerais, ou seja, só haverá culpa no retardamento da liquidação se
a obrigação acessória, especificamente enunciada, não foi cumprida
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correctamente por falta de cuidado, perícia, aptidão ou conhecimen-
tos, mesmo de ordem técnica, que a Ordem Jurídica Fiscal reclama
de um contribuinte conformado segundo o tipo abstracto (do homem
médio) por ela suposto, e o retardamento da liquidação se apresenta
como resultado causal adequado ao incumprimento de tais deveres,
visto pelo prisma de um juízo de prognose póstuma.

No caso sub judice, o tribunal de 2a instância ponderando as cir-
cunstâncias em que a impugnante actuou, nomeadamente, o facto
de existir uma mera divergência de critérios, na qualificação, como
custo, de provisões cujos quantitativos constavam de elementos for-
necidos pelo contribuinte e o facto de os resultados do exercício apenas
terem sido alterados em consequência de decisão da entidade go-
vernamental tutelar, a quem competia a aprovação dessas contas de
exercício, retirou a conclusão de que o retardamento da liquidação
em causa não lhe era imputável, nem susceptível de qualquer juízo
de censura.

Ora o apuramento deste nexo de causalidade, entre o resultado
(o retardamento) e a conduta do contribuinte, resultou do apelo ao
referido critério de aferição da culpa segundo a diligência de um
bonus pater familias e não de uma mera subsunção dos factos apurados
a certa norma legal, que não existe para o caso, que definisse as
condutas susceptíveis de serem qualificadas como retardamento im-
putável da liquidação.

Sendo assim, e porque os poderes deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo se acham limitados, neste processo, a matéria de direito
(arto 21o, no 4 do E.T.A.F.) e a Fazenda Pública outra coisa não
pretende, senão que se reaprecie o juízo de facto, feito pela 2a Instância
sobre a culpa fundada na inobservância dos deveres gerais cujo cum-
primento é exigível do contribuinte médio, suposto pela Ordem Ju-
rídica, que se determinasse dentro do quadro concreto de solicitações
em que a impugnante actuou, nos termos já acima concretizados,
temos de concluir que os fundamentos do recurso por si aduzidos,
com vista à alteração do julgado, não podem conduzir ao seu
provimento.

VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em negar provimento ao recurso e confirmar o douto acórdão
recorrido.

Sem custas, por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. - Benjamim Silva Rodrigues (relator)
- Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle - José Jesus Costa.
- Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1928.

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 n.o 19.022; recorrente: Fazenda Pública; Recorrido:
RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA; relator: Exmo. Conso.
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância do Porto que,
julgando absolutamente incompetente o tribunal em razão da matéria
para apreciar a impugnação no que concerne à quantificação dos
custos, julgou parcialmente procedente a impugnação (no que con-
cerne a preterição de formalidades legais) deduzida por RAR — Re-
finarias de Açúcar Reunidas, SA, contra a liquidação da contribuição
industrial, grupo A, Imposto Extraordinário Sobre os Lucros, derrama
e correspondentes juros compensatórios, relativamente ao exercício
de 1986, anulou a liquidação impugnada no que concerne ao montante
dos custos fixado de 1 138 603 505$00 e condenou a FaPa a pagar
à impugnante os juros compensatórios, veio a Representante da FaPa

recorrer, concluindo a sustentar que:
- no caso a correcção de custos de aquisição efectuada à RAR

não corresponde a qualquer juízo de valor sobre a razoabilidade dos
custos por ela contabilizados, mas em razões meramente técnicas,
correspondendo à mera aplicação dos mais elementares princípios
contabilísticos, pelo que a Administração ao fazê-lo não actuou no
exercício dum poder discricionário, nem apreciou a razoabilidade dos
custos, pelo que se não impunha a realização da notificação a que
alude o art. 138o do CCIndustrial, não se tendo pretendido qualquer
formalidade legal;

- com efeito, a RAR utilizava como critério valorimétrico das suas
existências o custo da aquisição, o que implica a valorização das exis-
tências em função de todos os custos suportados com a sua aquisição
e que estes devam ser documentalmente comprovados;

- em relação às ramas existentes em stock em 28.2.86, a RAR não
dispunha de documentos comprovativos dos custos que ela imputava
à aquisição daquelas existências, nem possuía comprovante de que
tinha adquirido as ditas ramas ao preço comunitário em vigor a partir
de Março de 1986;

- e foi face à existência desses elementos que a Administração não
aceitou parte do custo contabilizado pela contribuinte e procedeu
à correcção discutida.

Teriam sido pela sentença violados os arts. 22o, 26o e 138o do
CCI.

Contra-alegou a Ite, sustentando que a divergência sua com a Ad-
ministração, no que concerne à consideração do montante de
1 138 603 508$90, relativo ao stock de ramas de açúcar existente em
28.2.86, não é relativa à qualificação da verba como custo, mas tão-
-somente respeitante ao quantum do custo, pelo que teria que ser
dado cumprimento ao art. 138o do CCI, e tal não sucedendo não
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foi cumprida formalidade legal essencial, como correctamente a sen-
tença recorrida decidiu.

O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do recurso por este não versar
exclusivamente matéria de direito, na medida em que a Rte sustenta
factos, como o da RAR não dispor de documentos comprovativos
dos custos que imputava à aquisição das existências em ramas em
stock em 28.2.86 e não possuir comprovantes de aquisição das ditas
ramas ao preço comunitário em vigor a partir de Março de 1986,
quando tal não se dá como provado na sentença.

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 5 a 9, a Rte aduz que, utilizando a
Ite como critério valorimétrico das suas existências o custo de aquisição
e implicando tal critério a valorização das existências em função de
todos os custos suportados com a sua aquisição, que devem ser do-
cumentalmente comprovados, em relação às ramas existentes em stock
em 28.2.86, a mesma não dispunha de documentos comprovativos
dos custos que imputava àquela aquisição, pois não possuía com-
provante de que tinha adquirido as ramas ao preço comunitário em
vigor a partir de Março de 1986.

E conclui que foi face à existência desses elementos que a Ad-
ministração não aceitou parte do custo contabilizado pela contribuinte
(conclusão 10) e procedeu à correcção debatida (conclusão 11).

Ora, tais afirmações, se não contrariam as da sentença acerca da
motivação da correcção administrativa, pelo menos, desenvolvem-na
ou instrumentalizam-na em função daquela referida falta de com-
provação, a qual, seguramente, não consta do probatório da sentença
recorrida.

Nesta chega-se a afirmar (linha 15 de fls. 188) “por ter considerado
custos que por não serem efectivos se não poderão considerar. . .”,
sem que, contudo, se não venha a pormenorizar que aquela conclusão
de “não serem efectivos” se deva à falta das comprovações específicas
que a Rte vem invocar nas conclusões do recurso.

E essa falta de comprovações específicas e a correlativa força mo-
tivadora da correcção levada a efeito pela Administração constituem
determinações da realidade, são do domínio dos factos que se propõem
para conhecimento no recurso.

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.
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Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso e competente
o aludido tribunal.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Ernâni Figueiredo (relator) — José
Jesus Costa — Abílio Bordalo. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Anulação da venda. Falta de citação. Com-
petência do Tribunal. Competência da Repartição de Fi-
nanças. Art. 237o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art. 237o do CPT deve ser interpretado no sentido de
que só as matérias de natureza administrativa são da
competência das Repartições de Finanças, sendo as de
natureza jurisdicional da competência dos TT de 1a

Instância.
2 — A anulação da venda, ainda que meramente consequen-

cial, nos termos do art. 909 als. b) e c) do C.P.Civil,
é da competência do Tribunal.

3 — Assim, arguida perante este, a falta de citação da exe-
cutada mulher, com a anulação dos actos subsequentes,
”nomeadamente a venda”, é competente, para apreciação
do requerido, o mesmo Tribunal e não a Repartição de
Finanças.

Recurso no 19.033, em que é Recorrente Jorge Nelson Sequeira Ber-
nardo, Recorrido a Fazenda Pública e Luís Augusto Gonçalves
Afonso, 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 Jorge Nelson
Sequeira Bernardo, com os demais sinais dos autos, do despacho
de fls. 186 e segs., do T.T. de 1a Instância de Faro, proferido em
8-11-94, que lhe indeferiu o requerimento de fls. 182/3: ”arguição
da nulidade por falta de citação, anulando-se os actos praticados a
partir da citação do ora requerente, nomeadamente a venda, orde-
nando-se a citação da executada Nelsa Maria Aleixo Madeira, para
os efeitos do art. 273o do CPT”.

Fundamentou-se o despacho recorrido em que a competência para
o conhecimento de tal nulidade é do Chefe da Repartição de Finanças



1920

e não do Tribunal, nos termos do art. 237o daquele código, nada
havendo a decidir no âmbito da competência deste.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
”Porque
- A citação do cônjuge é obrigatória, nos termos do art. 321 CPT

e 864 no1 alínea a) do CPC, sobretudo quando prejudica os seus
interesses e a sua defesa e representa nulidade insanável em processo
de execução fiscal, nos termos da alínea a) do no1 do art. 251 do
CPT;

- A nulidade invocada acarreta a anulação dos termos subsequentes
do processo, de acordo com o disposto nos artigos 2o, alínea f) do
CPT, 194 e 196 do CPC, art. 251 no4 do CPT e 204 no2 do CPC;

- A nulidade em causa é de conhecimento oficioso nos termos
do art. 251 no1 do CPT, representando excepção à regra do no2 do
art. 237 ou do art. 355 do CPT, que só permite a intervenção do
Juiz nos precisos termos daquele preceito;

Deve ser anulado o despacho a quo e ser substituído por outro
que defira a pretensão do recorrente, nomeadamente aceitando, com
as necessárias consequências legais, os efeitos da nulidade invocada”.

Por sua vez, concluiu a Fazenda Pública recorrida:
”a) Das decisões proferidas pelas autoridades da Administração

Fiscal, cabe recurso para o Tribunal Tributário de 1a Instância (art.
355 do CPT).

b) Não tendo sido interposto recurso da decisão proferida pelo
Director Geral das Contribuições e Impostos que deu provimento
ao recurso hierárquico do despacho proferido pelo Chefe da Re-
partição de Finanças de Faro, aquela tornou-se definitiva.

c) Como consequência da anulação definitiva do despacho de Chefe
da Repartição de Finanças de Faro (fls. 80), mantêm-se válidos todos
os actos posteriores à citação, incluindo a venda do imóvel penhorado.

d) Deve assim negar-se provimento ao recurso de fls. 192/194”.
E contra-alegou, bem assim, o arrematante Augusto Gonçalves

Afonso, pugnando igualmente pelo acerto da decisão.
O Exmo Magistrado do MoPo emitiu o seguinte parecer:
”No requerimento de fls. 182, o ora Recorrente pediu ao Mmo

Juiz ”a quo”:
- o deferimento da arguição de nulidade de falta de citação do

seu cônjuge e, em consequência,
- a anulação da venda, entretanto feita.
O Mmo Juiz decidiu, por um lado, ser incompetente para conhecer

da arguição da nulidade, por o ser o chefe da repartição de finanças
e, por outro, que lhe não foi pedida a anulação da venda.

No recurso ora em apreço, o Recorrente não ataca nem uma nem
outra das decisões: como se vê das conclusões das suas alegações,
limita-se a afirmações doutrinarias: que a citação do cônjuge do exe-
cutado é obrigatória e que a declaração de nulidade, por falta de
citação, implica a anulação da venda.

Ora, sendo esse, como é, o objecto do recurso, a decisão recorrida
fica intocada, pelo que deve ser confirmada.

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

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão:
Há que principiar a análise pela objecção formulada pelo MoPo

ao provimento do recurso, uma vez que se prende com o seu próprio
objecto.
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Ele improcederia necessariamente, sem mais, já que, tendo-se o
juiz a quo julgado incompetente para conhecer da arguida nulidade
de falta de citação, e decidido não lhe ter sido pedida a anulação
da venda, não obstante o recorrente ”não ataca nem uma nem outra
das decisões”, limitando-se a afirmações doutrinais: ”que a citação
do cônjuge do executado é obrigatória e que a declaração de nulidade
por falta de citação implica a anulação da venda”. Pelo que ”a decisão
recorrida fica intocada”, devendo consequentemente ser confirmada”.

Ora, este Tribunal tem julgado, com insistência, que o objecto do
recurso é a decisão recorrida, sendo delimitado pelas respectivas
conclusões.

Cfr. por mais recentes, os Acs. de 29 Set 93 e 22-6-94 in Acs.
Douts., respectivamente, 394-1130 e 395-1280, de 19-12-94 Rec. 17.988
e de 22-3-95 Rec. 18.144.

Na verdade, as conclusões da alegação consistem em se enunciar,
ainda que abreviadamente, os fundamentos através dos quais se pre-
tende obter o provimento do recurso jurisdicional, com a revogação
da decisão recorrida.

”As conclusões visam, pois, resumir para o Tribunal ad quem o
âmbito do recurso e os seus fundamentos, pela elaboração de um
quadro sinóptico das questões a decidir e das razões por que devem
ser resolvidas em determinado sentido.

Aceita-se, por isso, que o objecto inicial do recurso possa resultar
restringido, expressa ou tacitamente, em função das conclusões da
alegação, como bem decorre do preceituado no no3 do art. 584 do
Cod. Proc. Civil.

Realmente, em virtude do aqui vertido, o Tribunal superior tem
de guiar-se pelas conclusões da alegação para fixar, com precisão,
o objecto do recurso; só deve, assim, conhecer das questões ou pontos
abordados ou compreendidos nas conclusões, nada interessado a ex-
tensão objectiva que haja sido emprestada ao recurso, tanto no re-
querimento de interposição, como no corpo da alegação - cfr. Prof.
Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. V pag. 309; Rodrigues
Matos, Notas ao código de Processo Civil, vol. III, 2a edição, pag.
286.

Desta maneira, ainda que interposto um recurso amplo, se nas
conclusões da alegação não se pede que a decisão recorrida seja mo-
dificada ou revogada quanto a certa parte, o seu inicial objecto fica,
ainda que implicitamente, limitado aos pontos focados nas con-
clusões”.

Cfr. o Ac. deste Tribunal de 29-4-87, in Ac. Dout. 327-321 e BMJ
366-418.

Ainda, nas conclusões da respectiva alegação, tem o recorrente
de especificar os fundamentos em que se baseia a pretendida re-
vogação do decidido no Tribunal a quo.

Crê-se, todavia, que o recorrente se mantém, ainda que minima-
mente, dentro dos referidos parâmetros, se bem se interpreta a petição
de recurso.

Na verdade, no requerimento de fls. 182/3, argui a nulidade de
falta de citação da executada, seu cônjuge, e a consequente anulação
dos actos posteriormente praticados, ”nomeadamente a venda”.

E o despacho ora recorrido entendeu, nos termos acima sintetizados,
que o conhecimento da aludida nulidade era da competência do Chefe
da Repartição de Finanças, nos termos do art. 237 do CPT. E igual-
mente se não pronunciou sobre a anulação da venda, uma vez que
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o executado requerente se dirigiu ”exclusivamente” à mesma entidade,
arguindo, a título principal, a dita nulidade, ”e, como mera conse-
quência, a anulação dos actos processuais praticados a partir da citação
do executado Jorge” quando deveria, decretada a mesma, ”poste-
riormente, aquela executada, solicitar ao Tribunal a anulação da venda,
nos termos do art. 328 do CPT, o que, como resulta do exposto,
nunca fez”, pelo que ”nada havia a decidir”.

E, contra tal entendimento, se manifesta o recorrente nas alegações
de recurso, afirmando textualmente - no III, a) - que ”o Tribunal
- a quo, entenda-se - não pode abster-se de conhecer e de se manifestar
sobre nulidades insanáveis como a falta de citação invocada pelo re-
corrente, sobretudo quando disponha de ampla matéria comprovativa
do alegado, que é o caso dos autos” e - al. d) - ”a sua apreciação
não pode entender com o ”espartilho” traçado na lei para delimitar
a faixa de competência do Tribunal Tributário. Se, por um lado, se
encontra bem delimitada a competência do Tribunal Tributário, por
outro lado daí não flui necessariamente que possa alhear-se do co-
nhecimento de nulidades insanáveis, dado o carácter excepcional e
a importância de que as mesmas se revestem.

Ou seja, não se aceita que esteja vedada a intervenção do Juiz,
no processo de execução fiscal, relativamente ao conhecimento da
nulidade invocada”.

É, pois, patente a antítese, em relação ao despacho recorrido.
Certo que as conclusões, em vigor, não reproduzem tais afirmações,

todavia, expressam as razões que, no entender do recorrente, legi-
timam aquelas.

Ou seja, porque a citação do cônjuge é obrigatória e a sua falta
constitui nulidade insanável e de conhecimento oficioso - conclusões
1a e 3a -, acarretando a anulação dos termos subsequentes do processo
- conclusão 2a -, é que o respectivo reconhecimento deve ser da com-
petência do Tribunal, ”representando excepção à regra do no2 do
art. 237 ou do art. 355 do CPT, que só permite a intervenção do
juiz nos precisos termos daquele preceito” - conclusão 3a, in fine.

Em conclusão: se o juiz decidiu ser o Tribunal incompetente para
conhecer da arguida nulidade de falta de citação, e que nenhum pedido
de anulação da venda lhe foi formulado, e o recorrente sustente que
- por a citação ser obrigatória e a sua falta constitui nulidade insanável
e de conhecimento oficioso, com anulação dos termos subsequentes
do processo, nomeadamente a venda -, está em causa uma ”excepção
à regra do no2 do art. 237 ... que só permite a intervenção do Juiz
nos precisos termos daquele preceito”, é de concluir que afirma, com
suficiente clareza, tanto a sua pretensão como a predita antítese em
relação ao decidido, o que tudo permite e legitima, ao Tribunal de
recurso, a apreciação do caso.

Quando muito, o que poderia sustentar-se seria haver lugar ao
cumprimento do disposto no art. 690 no3 do C.P.Civil - convite para
completar ou esclarecer as conclusões -, mas, dado o exposto, crê-se
que nem isso se torna necessário.

Diga-se, finalmente, que coisa bem discursa é o rigor ou acerto
jurídico das alegações e conclusões apresentadas, em suma, a razão
ou sem razão do recorrente, motivos obviamente do provimento ou
não do recurso.

Há, pois, que conhecer deste, não havendo qualquer matéria factual
a apreciar - ou reproduzir -, senão os actos processuais constantes
dos autos.
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E a questão neles equacionada é, desde logo, a de saber se, arguindo
o executado marido, perante o T.T. de 1a Instância, a falta de citação
do seu cônjuge, com a nulidade dos actos subsequentemente pra-
ticados, ”nomeadamente a venda”, a competência para a sua apre-
ciação compete ao dito tribunal ou, antes, ao chefe da repartição
de finanças, como vem decidido.

O art. 43 al. g) do CPT dispõe caber, aos serviços da Administração
Fiscal, ”instaurar os processos de execução fiscal e realizar os acto
a eles respeitantes, salvo o que se dispõe no número 2 do art. 237”.

E este afirma, nomeadamente, a competência das repartições de
Finanças do domicílio ou sede do devedor, ”para o processo de exe-
cução fiscal” - no1 - e, bem assim, que ”compete ao Tribunal Tributário
de 1a Instância da área onde correr a execução ... decidir os incidentes,
os embargos, a oposição, a verificação e graduação de créditos e a
anulação da venda, bem como os recursos referidos no art. 355”.

No sistema do CPT, o processo de execução fiscal comporta, assim,
uma fase administrativa, da competência do chefe da repartição de
finanças, ”pondo-se termo à controversa figura do juiz auxiliar” cfr.
o respectivo preâmbulo, in fine”.

Tal fase não pode abranger, sob pena de usurpação de poder cfr.
por todos, os recentes Acs. deste Tribunal - 1a Secção - de 17-11-94
Rec. 33.622 e do TC, de 28 Set 94 in D.Rep. 2a, de 19-12-94 - a
decisão de qualquer questão de âmbito jurisdicional cfr. art. 205 da
Constituição e RCJ 123-280 e 126-106.

É a esta luz que deve interpretar-se aquele art. 237.
Só as questões - mas todas as questões - de âmbito jurisdicional,

levantadas no processo de execução fiscal é que serão decididas pelos
tribunais.

Cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, pag. 466, nota
6 e Lima Guerreiro e Silvério Mateus, eadem, nota 3 ao dito normativo.

”Todas as restantes matérias, de natureza administrativa, serão,
pois, da competência das Repartições de Finanças” - cfr. Pinto Fer-
nandes e Cardoso dos Santos, eadem, pag. 710, nota 2.2.

Ora, nos autos, o executado vem arguir a falta de citação do seu
cônjuge, a executada, anulando-se os actos subsequentes, ”nomea-
damente a venda”.

Assim, a interpretação mais coerente do requerimento é a de que
a anulação da venda é que constitui o pedido subordinante: a falta
de citação não é senão a sua causa.

Como determina o art. 909 no1 al. b) e c) do C.P.Civil, a venda
fica sem efeito, por falta ou nulidade da citação do executado, ou
”nos termos do art. 201” do mesmo diploma.

Ora, a anulação da venda é justamente um dos itens expressamente
referidos no dito art. 237 no2.

Ainda, pois, que se entendesse que a arguição de nulidade por
falta de citação não tem cariz jurisdicional, para os aludidos efeitos
- o que é francamente discutível -, ainda assim, nos autos, dada a
pretendida anulação da venda, a questão é da competência do T.T.
de 1a Instância.

Não pode, pois, aceitar-se a dicotomia operada no despacho re-
corrido: a falta de citação dever ser arguida perante o chefe da Re-
partição de Finanças e a consequente anulação da venda perante
o Tribunal.

Como se apontou, aquela é mera causa da verificação desta. Não
pode cindir-se o juridicamente inseparável.
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Na dúvida, aliás, deve privilegiar-se o cunho jurisdicional da matéria
e afirmar a competência do Tribunal, logo a priori, tanto material
como formalmente isento por totalmente desligado da Administração
Fiscal e, em consequência, dos interesses em jogo.

Assim, sempre que esteja em causa a anulação da venda, directa
ou indirectamente, deve considerar-se competente para o litígio o
T.T. de 1a Instância e não a Repartição de Finanças.

Deve, pois, o Tribunal a quo conhecer do conteúdo do requerimento
de fls. 182/3, interpretado nos termos referidos.

Na verdade, a questão dos autos é de competência. E sendo a
decisão recorrida de incompetência do Tribunal, não está em causa,
ao contrário do que pretende a Fazenda Pública recorrida e o próprio
arrematante, a questão de fundo: anulação da venda, por falta da
referida citação, que não foi decidida pelo Tribunal a quo.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se o despacho recorrido para ser substituído por outro que
conheça do requerido, se a tal nada mais obstar.

Custas pelo arrematante Augusto Gonçalves Afonso, fixando-se a
procuradoria em 40 %.

Lisboa, 28 de Junho 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 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Transgressão fiscal. Sentença. Matéria de facto. Incompetência
do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Afirmando-se na sentença proferida em processo de trans-
gressão fiscal que o arguido foi devidamente notificado
para efectuar o pagamento voluntário do imposto e da
multa, ou contestar, facto que é frontalmente contrariado
pela alegação de recurso e respectivas conclusões, não
versa ele, exclusivamente, sobre matéria de direito.

2 — E assim, carece o STA de competência, em razão da
hierarquia, para o conhecimento do recurso ”per sal-
tum” — artigos 21o, 4, 32o, 1, b), e 41o a), do ETAF
e 167o do CPT.

RECURSO No 19.108 de que é recorrente José Manuel Magno Ca-
simiro e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

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

Inconformado com a sentença do 5o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa proferida no presente processo de trans-
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gressão, vem até nós o arguido José Manuel Magno Casimiro, re-
sidente em R.Martins de Freitas, 2-3o Dto., Queluz, extraindo da sua
alegação de recurso as seguintes conclusões:

a) Nos termos dos arts.127o e 66o, § único, do C.P.C.I., a acusação
em processo de transgressão fiscal é obrigatoriamente notificada ao
arguido, a quem é entregue cópia da mesma;

b) Não mostram os autos o cumprimento de tais disposições legais;
c) O ofício de fls.8 não foi recebido ou entregue ao arguido, nem

nada nos autos demonstra que tal tivesse sucedido;
d) Tal omissão de notificação, com as formalidades legais, constitui

nulidade absoluta, nos termos dos arts.76o, g), do C.P.C.I. e 195o

e 198o do C.P.C.;
e) Mostram-se, pois, violadas as disposições legais dos arts.127o

e § único do art.66o do C.P.C.I.;
f) Deve, por isso, ser revogada a sentença, por falta de notificação

do arguido segundo as formalidades legais e anular-se o processado
a partir do ofício de fls.8 e segts., em obediência ao disposto no
art.76o, § único, do C.P.C.I., ordenando-se a notificação do arguido
prevista no art.127o do mesmo Código.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
tendo o Exmo.PGA emitido douto parecer no sentido da incompe-
tência do mesmo, em razão da hierarquia, pois que o recurso não
versa exclusivamente matéria de direito.

Levada esta posição do Ministério Público ao conhecimento das
partes, apenas a Fazenda Pública se manifestou a respeito e em
concordância.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Antes de mais, mister é debruçarmo-nos sobre a questão prévia

suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás, de conhecimento ofi-
cioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a sua procedência
prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão (artigos 3o

da LPTA, 45o do CPT e 101o e segts. do CPC).
Expostas que se mostram já as conclusões da alegação da Rct.

— onde se fixa o âmbito e o objecto do recurso —, importa, agora,
consignar que da sentença condenatória consta, além de mais, o
seguinte:

”Devidamente notificado para efectuar o pagamento voluntário do
imposto e da multa correspondente, no valor global de 126 000$00,
ou contestar, o arguido não fez uma coisa nem outra”.

Ora, esta proclamação fáctica é frontalmente contrariada pelo item
4 da alegação de recurso onde o arguido afirma ”que não foi notificado
para efectuar o pagamento voluntário do imposto e da multa cor-
respondente, ou contestar”. E no item 9 refere o Rct. que ”foi pre-
judicado com o desconhecimento da existência do auto de notícia
que originou os presentes autos”.

Como assim, instalada está controvérsia no campo factual, o que
bem evidenciado está nas conclusões da alegação do recorrente.

Por isso, de concluir é que o presente recurso ”per saltum” não
versa exclusivamente matéria de direito, pelo que esta formação é
incompetente, em razão da hierarquia, para dele conhecer, cabendo
a competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância — artigos 21o,
4, 32o, 1, b), e 41o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.

Termos em que se acorda em declarar este STA incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso e para o efeito
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 10.000$00 e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto sobre boîtes. Incidência. Horário nocturno.

Doutrina que dimana da decisão:

Estabelecimento classificável nos termos do art. 1o da
Lei 36/83, de 21.10, cuja actividade se desenrola, pelo menos
em alguns dias da semana depois da meia-noite é tributável
no imposto sobre “boîtes” criado por aquele diploma.

Recurso no 19.156. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Hernâni
Pereira de Almeida; Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Braga que
julgou procedente a impugnação deduzida por Hernâni Pereira de
Almeida contra a liquidação do imposto sobre boîtes, criado pela
Lei 36/83, de 21.10, referente ao período entre 1-9-86 e 31-12-91,
no montante total de 2 985 929$, veio o Representante da Fa Pa re-
correr, concluindo a sustentar que, provado que o estabelecimento
do Ite funcionou para além das 24 horas e, não condicionando a
previsão do art. . . 1o da Lei 36/83 a qualquer evento a sua incidência,
a não ser a do funcionamento da discoteca depois da meia-noite,
errada esteve a interpretação da lei feita na sentença recorrida.

O EPGAjunto é de parecer que o recurso merece provimento por
não haver razão para fazer uma interpretação restritiva da lei só porque
o local em causa esteve aberto somente alguns dos dias após a
meia-noite.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

- No dito período, a discoteca explorada pelo Ite funcionou às
sextas-feiras, sábados, vésperas de feriados, Carnaval, Ano Novo e
nos meses de Agosto para além das 24 horas;

- Nesse período, o ITe tinha licenças que lhe permitiam ter a dis-
coteca a funcionar, diariamente, para além das 24 horas.

O fundamento da impugnação, inexistência de facto tributário, vem
sustentado na falta do pressuposto, decorrente do art. 1o da Lei 36/83,
de o estabelecimento incidente de imposto estar aberto depois da
meia-noite.

Provado, todavia, que o estabelecimento do Ite esteve aberto depois
dessa hora aos fins de semana, certos dias festivos e em todo o mês
de Agosto dos anos a que o período tributado respeita, há que dar
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por verificado o referido pressuposto relativo ao horário, mau grado
não se haver provado a abertura para além da mesma hora nos res-
tantes dias do período.

Na verdade, a norma que criou o imposto sobre “boîtes”, bares,
“night clubs”, discotecas, “cabarets”, “dancing”, e outros locais noc-
turnos congéneres, de taxa fica mensal, não é susceptível da inter-
pretação restritiva que a sentença recorrida lhe deu, porquanto não
é defensável concluir que a lei majus dixit quam voluit, seja que
a lei intentava distinguir entre os estabelecimentos que sempre estavam
abertos de madrugada dos que só abriam nessa hora nos dias em
que a frequência fosse maior.

Não se descobrem no caso razões para afastar o discutido brocado
latino ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, tanta seria
a incerteza que a adopção entre os estabelecimentos naquelas referidas
condições acarretaria.

Por outro lado, parece forçado supor-se que o estabelecimento
em causa não faz do fornecimento nocturno a “sua razão de exis-
tência”, pressuposta na incidência tributária, porquanto nada se com-
provou em matéria da comparação entre os seus giros diurnos e noc-
turno (este, notoriamente, muito mais rendível).

Por tudo, não se verifica a invocada inexistência de facto tributário,
pelo que o recurso merece provimento.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, julgando-se a impugnação improcedente.

Custas pelo impugnante em 1a instância.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Ernâni Figueiredo (relator) — José
Jesus Costa — Abílio Bordalo. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 28 de Junho 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 — Portanto, 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
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um tal recurso (artos 21o, no 4, 32o, no 1, b), e 41o,
no 1, a), do ETAF, e arto 167o do CPT).

Recurso n.o 19 173. Recorrente: Francisco José Moutinho Coelho;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

Francisco José Moutinho Coelho, devidamente identificado nos au-
tos, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro, de 4 de Novembro de 1993, que julgou
improcedente a impugnação judicial que o ora recorrente deduzira
contra a liquidação do imposto profissional e respectivos juros com-
pensatórios que, no valor total de 8.282$00 e com referência ao ano
de 1988, lhe fora efectuada pela Repartição de Finanças do concelho
de Espinho.

Na alegação de recurso, está patente o quadro de conclusões que
se dá aqui por reproduzido e de que se destaca o seguinte:

“1a - É inconstitucional tributar as gratificações dos empregados
das salas de jogo dos casinos, por violação dos princípios da igualdade
perante a lei e igualdade dos resultados, da legalidade tributária, da
justiça da legislação, da legalidade e da tipicidade do imposto, da
proporcionalidade e da justiça;

2a - Estas gratificações não constituem retribuição de trabalho;
3a - Não é constitucional a aplicação analógica do regime tributário

das remunerações de trabalho às gratificações;
4a - No nosso ordenamento jurídico, os empregados das salas de

jogo dos casinos têm um tratamento jurídico que não existe em relação
a mais nenhum dos trabalhadores que recebem habitualmente esse
tipo de gratificações (empregados de cafés, bares, restaurantes, hotéis,
“boîtes”, taxistas, de turismo, etc.) pois o legislador sabe que os únicos
trabalhadores que podem ser efectivamente tributados pelas gorjetas
são os trabalhadores dos casinos . . . ;

13a - A douta sentença violou, entre outros, os artos 2o, 13o, 18o,
62o, no 1, 106o, no 2, 107o, no 1, 266o, no 2, da nossa Constituição,
e arto 6o, e seu § 3o, do Código do Imposto Profissional . . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Procurador-Geral da República-Adjunto, repre-

sentante do Ministério Público nesta Secção, foi de parecer que “o
recurso não versa apenas matéria de direito”, pelo que, a seu ver,
nos termos dos artos 21o-4, 32o-1-b) e 41o.1.a) do ETAF, o STA será
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso,
sendo competente, para tanto, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Ouvidas as partes sobre esta suscitada questão, o Recorrente veio
dizer, em suma:

- “no requerimento de recurso, declarou a sua intenção de recorrer
e interpôs o respectivo recurso para o tribunal competente;

- admitiu que pudesse ser ou o Supremo Tribunal Administrativo
ou o Tribunal Tributário de 2a Instância (embora se inclinasse para
este Supremo);

- o recorrente não põe qualquer obstáculo a que o processo seja
enviado ao Tribunal Tributário de 2a Instância; e

- se for entendido que tem de ser previamente averiguado e con-
sagrado o facto de o recorrente ser empregado de casino, então o
processo deve ser remetido ao Tribunal Tributário de 2a Instância”.
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Por sua vez, a Recorrida, Fazenda Pública, pronunciou-se no sentido
de que o recurso “tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito”, mas - acrescentou - “a ser insuficiente a matéria de facto
fixada pelo Tribunal Tributário de 1a Instância, pareceria mais ade-
quado decidir a baixa do processo ao tribunal “a quo” para que proceda
à ampliação da matéria de facto”.

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção da incompetência deste Tri-

bunal, questão que, de resto, é de conhecimento oficioso e logra
prioridade de apreciação sobre tudo o mais.

Pertinente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (De-
creto-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 Seccão 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 (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
do 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 pronúncia
acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus fundamentos,
juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto competente.

Nestas condições - e como já tem sido salientado em casos aná-
logos 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
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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.

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.

Feitas estas reflexões, 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 solução
de direito.

Concretizando.
O recorrente afirma:
- que é empregado das salas de jogo dos casinos (cfr. ponto I,

2o, da sua alegação e conclusão 1a);
- que “esse tipo de gratificações” é recebido habitualmente por

outros trabalhadores, tais como “empregados de cafés, bares, res-
taurantes, hotéis, “boîtes”, taxistas, de turismo . . .” (conclusão 4a).

Pretendendo, desta afirmada realidade factual, extrair elementos
para a construção da sua tese jurídica.

Ora, porque a sentença recorrida não deu como assente aquela
situação fáctica, 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 Tribu-
tário 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 esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

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

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Abílio Madeira Bordalo — Domingos Brandão de Pinho. — Fui
presente, Jorge Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Conclusões da alegação do recurso.
Improcedência.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No recurso interposto duma decisão jurisdicional, as con-
clusões da respectiva alegação têm de corporizar os even-
tuais vícios de forma ou de fundo da decisão recorrida,
não podendo limitar-se a atacar os actos tributários, no
caso duma impugnação judicial.
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II — Assim, ao recorrer dum acórdão do T.T. de 2a Instância,
que julgara improcedente uma impugnação, não pode
o recorrente limitar-se a reproduzir as conclusões apre-
sentadas no recurso para esse Tribunal, alheando-se, to-
talmente, dos fundamentos daquele aresto, no recurso
interposto para o STA.

III — Se o fizer, tais conclusões são ineficazes para obter a
censura jurisdicional do tribunal superior, com a con-
sequente improcedência do recurso.

Recurso no. 19.256, em que é Recorrente Carlos Manuel da Fonseca
Rodrigues de Freitas 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. Carlos Manuel da Fonseca Rodrigues de Freitas, inconformado,
com o acórdão de fs. 70, tirada em 17.Maio.94 pelo Tribunal Tributário
de 2a Instância, em que se negou provimento ao recurso que in-
terpusera da sentença de fs. 38, na qual, por sua vez, se julgara im-
procedente a impugnação que havia deduzido contra a liquidação
de contribuição industrial, relativa a 1981, juros compensatórios e
agravamento, no total de 148.454$00, daquele aresto interpôs recurso
para este STA, assim concluindo a respectiva alegação:

«1a O recorrente não poderia nunca contrariar a informação dos
serviços de fiscalização tributária, pela razão simples de que esta nunca
lhe foi notificada;

2a Tendo tal notificação sido omitida, nunca devia a sentença ba-
sear-se na ausência de reacção do recorrente àquela informação dos
serviços de fiscalização tributária;

3a O art. 57o do C.C. Industrial estabelece que a repartição com-
petente para receber a declaração a que alude o art. 55o do mesmo
Código é a da residência do contribuinte, sendo que no caso em
apreço tal residência não era em Alcanena, antes em Lisboa;

4a Por força das disposições conjugadas dos arts. 57o, 64o parágrafo
3 e 84o parágrafo único, todos do Cód. da Cont. Industrial, na falta
da declaração a que se aludiu na presente conclusão 3a, a fiscalização
deveria ter fornecido oficiosamente ao Chefe da Repartição do 11o

Bairro Fiscal de Lisboa os elementos necessários à alegada deter-
minação de eventual matéria colectável;

5a Ao fornecer tais elementos ao Chefe da Repartição de Finanças
de Alcanena, os serviços de fiscalização dirigiram-se a uma repartição
territorialmente incompetente;

6a Ao dar cobertura à actuação da fiscalização, a sentença recorrida
violou também ela as disposições legais mencionadas na precedente
conclusão 4a;

7a O facto da Repartição de Finanças ser territorialmente incom-
petente, conduz a que a comissão de fixação de rendimentos e a
comissão distrital de reclamação a que aludem os arts. 66o, 68o e
71o do Cód. da Cont. Industrial não foram ao contrário de que dispõe
aquele diploma, as da área do domicílio do recorrente;

8a Nem, em virtude dos arts. referidos na presente conclusão, o
recorrente pode assegurar a defesa dos seus interesses, através das
entidades previstas na lei: as associações empresariais da área do
seu domicílio; ou a Câmara de Lisboa; ou a Junta Distrital de Lisboa;
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9a O art. 40o do C.P.C.I. reforça o entendimento de que a Repartição
de Finanças de Alcanena actuou à margem da lei fiscal.

10a O Representante da Fazenda Pública ao atribuir relevância
ao art. 57o do Cód. da Cont. Industrial, concluindo que o recorrente
foi indevidamente tributado, demonstrou conhecimento da lei e es-
pírito de justiça devendo idêntica conclusão ser acolhida pelo tribunal
«ad quem»;

11a A intervenção dos serviços de fiscalização tributária foi de-
sastrada, pois era ao chefe da Repartição do 11o Bairro Fiscal de
Lisboa que deveriam ter sido fornecidos os elementos indispensáveis
à determinação de eventual matéria colectável;

12a Tais elementos, aliás, nunca deveriam ter sido fornecidos a
nenhuma repartição já que o imposto não incide sobre rendimentos
negativos, sendo que o recorrente provou ter tido prejuízo com o
negócio que empreendeu».

Termina pedindo, com o provimento do recurso, se revogue a sen-
tença recorrida e se substitua por outra que julgue procedente a im-
pugnação (...).

1.1. Não houve contra-alegação.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo junto deste STA, emitiu parecer

no sentido do não provimento do recurso, porquanto, não podendo
este STA, no caso, conhecer de matéria de facto, nos termos do arto

21o, 4, do ETAF, o alegado, nessa sede, pelo recorrente, que não
venha fixado no acórdão recorrido, é irrelevante para apreciação ju-
rídica do decidido e, por outro lado, quanto à questão da incom-
petência da Repartição de Finanças de Alcanena para a prática do
acto tributário, deve manter-se o julgado, cuja fundamentação não
é, aliás, refutada, resultando a competência daquela repartição do
arto 40o do CPCI e sendo que, mesmo que ocorresse incompetência
territorial, por força do arto 44o, desse diploma, a impugnação teria
de improceder, por o recorrente não ter legitimidade para a arguir,
nem a mesma poder levar à anulação da liquidação.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Conforme se vê do acórdão recorrido, após fixação da factua-

lidade julgada pertinente, analisou-se a questão da competência ter-
ritorial da Repartição de Finanças de Alcanena para proceder à li-
quidação, julgando-a competente, por o contribuinte não ter provado
que apresentára a declaração a que se refere o arto 57o, do C.C.I.,
e o facto tributário ter ocorrido na área daquela repartição, acrescendo
que aquele, ao reclamar da fixação da matéria colectável, usou do
meio de defesa que lhe estava, no caso, facultado.

Mas, a ocorrer a alegada incompetência territorial, continua aquele
aresto, não era a mesma fundamento para a anulação do imposto,
nos termos do arto 44o, § 2o, do CPCI, nem o impugnante tinha
legitimidade para a suscitar, de harmonia com o § 1o daquele preceito,
pelo que, não estando em causa incompetência material ou hierár-
quica, e irrelevando a incompetência territorial, o recurso tinha de
improceder, assim se decidindo.

2.1. Ora, como é sabido, o recurso traduz-se num pedido de revisão
da legalidade ou ilegalidade de decisão judicial, a fazer por um órgão
judicial diferente (superior hierarquicamente), ou pelo mesmo, em
face de especiais razões e argumentos, no caso do recurso extraor-
dinário de revisão (arto 772o, no 1, do CP Civil) - cfr. Castro Mendes,
«Recursos», Ed. da A.A.F.D.L. 1980, pág. 4.

E, de acordo com o estatuído no arto 690o, 1, do CP Civil, como
pacificamente se tem entendido, quer na doutrina, quer na jurispru-
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dência, o âmbito e o objecto do recurso são fixados pelas conclusões
formuladas na respectiva alegação, apenas havendo que conhecer,
no tribunal «ad quem», da decisão recorrida e dos vícios, de forma
ou de fundo, que lhe são imputados, ressalvadas as questões de co-
nhecimento oficioso.

Recorre-se para se reagir contra uma decisão jurisdicional que se
considera não estar conforme à lei; para um tribunal superior se pro-
nunciar sobre a decisão judicial proferida por um tribunal inferior,
que, no entender do recorrente, violou a lei, por enfermar de vício
de forma nulidades ou inexistência - ou de fundo - erros de julgamento
(cfr. «Direito Processual Administrativo Contencioso», de Ferreira
Pinto e Guilherme da Fonseca, págs. 127 e segts.).

Assim, quando as conclusões da alegação do recorrente se alheiam
da decisão recorrida, não se lhe referindo, nem a criticando, são as
mesmas ineficazes para a pretensão de sobre aquela recair o juízo
de legalidade em que se traduz a censura jurisdicional do tribunal
superior, com a consequente improcedência do recurso.

E é o que acontece no caso dos autos.
Na verdade, conforme se constata do confronto entre a decisão

recorrida e as conclusões do recurso, nestas não se põe em crise
a fundamentação de direito do aresto da 2a Instância, que serviu
à decretada improcedência do recurso.

Nem isso era possível, pois que, comparando as conclusões da ale-
gação do presente recurso com os constantes de fs. 46/47, se verifica
terem sido «fielmente» copiadas por aquelas, salvo uma ou outra
palavra, reproduzindo-se a argumentação que servira ao recurso para
o T.T. de 2a Instância, e terminando tal peça a pedir a revogação
da sentença e não do acórdão recorrido.

Não cabendo aqui averiguar das razões de tão anómalo proce-
dimento, nem, por isso, criticá-lo, certo é que não podem deixar de
extrair-se do mesmo as necessárias consequências, já referidas, e que
se traduzem na total improcedência do interposto recurso, sem ne-
cessidade de outras considerações.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao presente recurso juris-
dicional.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Imposto de Transacções. Isenção. Verba 36 da Lista I, anexa
ao CIT. Pecuária.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Dec.Lei 237/70, de 25.MAI, ampliou o âmbito da verba
36 da Lista I, anexa ao CIT, deixando de exigir a afectação
exclusiva para se contentar em a sua predominância-u-
tensílios ... «exclusiva ou principalmente destinada».
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2 — Tal destino ou fim tem de ser avaliado em concreto,
de acordo com a real e efectiva utilização dos bens.

3 — Estão isentas do imposto, nos termos da referida verba,
as transacções de grelhas metálicas para pavimento de
ovis e cancelas de parques de engorda de ovinos e ca-
prinos, atenta a respectiva utilização na pecuária.

Recurso n.o 19.293, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Comegul - Construções Metálicas do Guadiana, Lda 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, do acórdão do TT de 2a Instância, de 22.Fev.94, que deu pro-
vimento ao recurso que Comegul - Construções Metálicas do Gua-
diana, Lda, por sua vez interpusera da sentença de fls. 59 e segs.,
que julgou improcedente a impugnação judicial que aquela sociedade
deduzira contra a liquidação de imposto de transacções, no montante
de 465.830$00 e 237.437$00 de juros compensatórios.

Fundamentou-se a decisão recorrida, em que o Dec.Lei 237/70,
de 25.Mai, ao dar nova redacção à verba 36 da Lista I, anexa ao
CIT, tendo ”deixado cair a anterior regra de exclusividade de destino
a fins agrícolas ou pecuários, complementando-se com a regra do
predomínio a tais fins”, ampliou o âmbito da isenção, de natureza
real, pois que visou os objectos em si, «sendo do próprio bem que
há-de resultar a sua ligação exclusiva ou predominante com as referidas
actividades». E, dos autos, «as grelhas metálicas, destinadas ao pa-
vimento de ovis, são especialmente utilizadas na recria e engorda
intensiva de borregos e cabritos» e «as cancelas de parques de engorda,
por seu turno, constituem utensílios, produzidos em especificações
próprias para sua utilização em parques de ovinos e caprinos», pelo
que é de que concluir que «ligam efectivo enquadramento» na dita
verba 36, ”por se tratar de utensílios principal ou predominantemente
destinados à pecuária” e, consequentemente, as respectivas transac-
ções, gozam de isenção do imposto em causa.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1a A isenção na verba 36 da Lista I, anexa ao CIT, é condicionada

à afectação dos bens indicados, à sua utilização exclusiva ou pre-
dominantemente à agricultura, pecuária ou suinicultura.

2a As mercadorias constantes das facturas em causa não reúnem
os requisitos essenciais, para beneficiarem da isenção de imposto de
transacções, dado não se destinarem exclusivamente à pecuária.

3a Nem da sua avaliação, efectuada independentemente da uti-
lização que deles se faça, resulta qualquer nexo de causalidade com
o fim a que se destinam.

4a Sendo certo que tal definição deve ser dada pela análise em
concreto dos bens, de modo a permitir encontrar qual a finalidade
para que estão vocacionados.

5a E esses bens podem ser substituídos por outros, os quais não
beneficiam da isenção pretendida.

6a Pelo que não podem gozar da isenção prevista na verba 36
da Lista I, anexa ao CIT.

Assim, o douto acórdão de que se recorre violou o disposto no
art.o 1o, alínea a) do C.I.T.m e a verba» referida.

A ora recorrida, dita sociedade, não contra-alegou.

1935

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso, uma vez que as mercadorias em causa «não são,
claramente, utensílios, alfaias, máquinas ou aparelhos ... por si sós,
nenhuma utilidade têm, nenhuma função cumprem na pecuária; por
outro lado, não são também parte, peças ou acessórios daquelas ditas
alfaias e máquinas: são, antes, parte do(s) edificio(s) onde está (estão)
instalado(s) a pocilga e o ovil», pelo que não estão isentas do ques-
tionado imposto, como se decidiu na 1a Instância.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) A impugnante vem sendo tributada em contribuição industrial

grupo B - pela actividade de «serralharia civil» na R.F. de Beja e
encontra-se inscrita no registo a que se refere o art.o 48 do CIT
sob o n.o 24/14.

b) No exercício da sua actividade, processou, entre outras, as fac-
turas a seguir indicadas:

I) Factura n.o 22, de 6/04/79, no montante de 263156$00, distribuída
em 4 parcelas e respeitante a equipamentos de suinicultura (cancelas
de parque de engorda, carreiras de pasto, ventiladores e adutas de
saneamento).

II) Factura n.o 77, de 12/11/79, no montante de 704$00, também
respeitante a equipamento de suinicultura (cancela para parque de
engorda).

III) Factura n.o 59, na importância de 3.000.000$00, respeitante
a material para suinicultura (grelas metálicas para pavimento de um
ovil, de 171 metros).

c) Em todas as referidas facturas de venda processadas, a impug-
nante não liquidou i.t., por considerar que as mercadorias estavam
abrangidas pela isenção estabelecida na verba 36 da Lista I anexa
ao CIT.

d) Por tal motivo, foi instaurada contra a impugnante o processo
de transgressão 103/84, suspenso nos termos do art.o 105 do CPCI.

e) O imp. liquidado, no montante global de 465.830$00, incidiu
sobre as importâncias de 120.960$00 (factura 32 - restrito às cancelas
de parques de engorda), 704$00 (factura 77 respeitante às ditas can-
celas) e 3.000.000$00 (factura 59, respeitante as grelhas metálicas para
pavimento de um ovil).

f) O débito do imposto e juros (n.o 85/84) foi feita em 30/8/84.
g) A impugnação deu entrada na Rep. em 28/11/84».
Vejamos, pois:
Nos termos da verba 36 da Lista I, anexa ao Cod. Imp. Tras.,

estão isentas de imposto, as transacções de «utensílios e alfaias agrí-
colas, motocultivadores, tractores e outras máquinas e aparelhos, ex-
clusiva ou principalmente destinados à agricultura, pecuária ou sil-
vicultura», compreendendo-se nesta verba «as partes, peças e aces-
sórios, desde que sejam reconhecíveis como exclusiva ou principal-
mente destinados aos bens nela referidos, com exclusão, porém, dos
protectores, pneumáticos e câmaras-de-ar».

Tal redacção foi introduzida pelo Dec.Lei 237/70, de 25.Mai, que,
como logo resulta do seu preâmbulo, procurou ampliar o âmbito da
isenção, postergando a anteriormente exigida exclusividade de destino,
para se contentar com a mera predominância: ”exclusiva ou prin-
cipalmente destinados”, rege agora a lei.

Nos autos, trata-se de grelhas metálicas, de 1X1 metro, que se
colocam encostadas umas às outras, formando o pavimento do ovil,
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suportado por vigas, de modo a que, sob o mesmo, exista um espaço
amplo, para depósito dos excrementos, sendo ”especialmente utili-
zadas na recria e engorda intensiva de borregos e cabritos e o seu
uso aconselhável por razões atinentes ao maneio dos animais e eco-
nomia de mão de obra, nas operações de limpeza dos alojamentos,
a que acrescem decisivas razões higiénico-sanitárias”, como se refere
no aresto recorrido.

«Tal pavimento, amovível, oferece, entre outras vantagens, boas
condições sanitárias de arejamento, ausência de camas húmidas cau-
sadoras de eventuais doenças e redução de mão de obra na limpeza
e poupança de falhas ou outros materiais de cama».

E, bem assim, de cancelas de parques de engorda, de ovinos e
caprinos, «bens igualmente amovíveis, de fácil manuseamento, que
visam a mudança consoante as necessidades de maneio e limpeza».

E, continuou aquele aresto, «é hoje um dado adquirido e de co-
nhecimento comum que o desenvolvimento da pecuária em moldes
modernos passa necessariamente pela criação de animais em espaços
continuados.

Mas, assim sendo trata-se efectivamente de «utensílios exclusiva
ou principalmente destinados à pecuária«, como «objecto(s) que ser-
ve(m) de meio ... para se fazer qualquer coisa - cfr. Grande Dicionário
da Língua Portuguesa, de Cândido Figueiredo».

Aquele destino ou fim pode deixar de ser avaliado ou aferido em
concreto, de acordo com a real e efectiva utilização dos bens.

Aliás, de modo idêntico ao que de ordinário se vinha entendendo,
com referência à verba 23 da mesma data, quanto aos sectores pro-
dutivos das mercadorias.

Na verdade, cedo se abandonou, aí, um critério de causalidade
material e directa, para se consagrar a mera concorrência ou concurso
para a produção, ou seja, a integração dos respectivos bens no sector
produtivo das mercadorias.

Atenta, pois, a predita factualidade que este tribunal não sindica
art.o 21 n.o 4 do ETAF -, é de concluir tratar-se de «utensílios»,
exclusivamente até, utilizados na pecuária, pelo que gozam as res-
pectivas transacções da isenção da dita verba 36.

Como vem doutamente julgado.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-

firmando-se o aresto recorrido.
Sem custas.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Horta
do Valle. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Contencioso Tributário. Questões em matéria fiscal. Compe-
tência em razão da matéria.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Constituem questões em matéria fiscal as que emergem
de resoluções autoritárias que imponham aos cidadãos
directa ou indirectamente o pagamento de quaisquer pres-
tações pecuniárias com vista à obtenção de receitas des-
tinadas à satisfação de encargos públicos, isto é, aquelas
que tem qualquer ligação com impostos, taxas ou receitas
parafiscais (artos 32, no 1, alínea c), 41, no 1, alínea b),
e 62, no 1, alínea a), do ETAF).

2 — A Secção de Contencioso Tributário, é incompetente com
razão em razão da matéria para conhecer de um recurso
de um despacho ministerial que não versa questões fiscais.

Recurso no 19.315, em que foi Recorrente Altis-Sociedade de Em-
preendimentos Turísticos e Hoteleiros, S.A. e Recorrido Secretário
de Estado do Turismo, e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr.
Rodrigues Pardal

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

ALTIS - Sociedade de Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros,
SA, p.c. 500017450, com sede na Rua Castilho, 11, 1200 Lisboa, veio
recorrer para este Supremo Tribunal do despacho do Senhor Se-
cretário de Estado do Turismo (SET) de 04.01.94, notificado em
24.01.95, nos termos e com os fundamentos seguintes:

Requereu a Direcção-Geral do Turismo (DGT) em 83.7.21 a apro-
vação da localização e dos projectos do Hotel residencial que pretende
exigir no prédio sito na Av. Eng. Arantes e Oliveira, 13-E, Encosta
das Olaias, Lisboa, expressamente referindo que havia ” já obtido
a declaração de interesse para o turismo.”.

A DGT aprova a localização e os projectos do referido em-
preendimento.

Depois, por despacho do SET de 85.07.2, foi concedido pelo prazo
de 3 anos a utilidade turística a título prévio.

Houve várias prorrogações
Em 93.4.7, pediu ao SET a prorrogação do prazo de utilidade tu-

rística até 94.12.31.
A DGT propôs o indeferimento do pedido por não subsistirem

razões que, a título excepcional, justifiquem nova prorrogação.
Por despacho de 95.01.04 do SET foi indeferido o pedido de pror-

rogação do prazo apresentado em 93.04.07 tendo sido declarada ”ca-
ducada a utilidade turística, atribuída ao seu empreendimento.”.

O despacho de SET é ilegal e injusto pois viola os artos 140 e
141 do CPA e os artos 8, 9 e 11 do DL 423/83, de 5.12 e 266 do
CRP e enferma de falta de fundamentação (artos 268, nos da CRP
e 1, 2 e 3 do DL 256-A/77, de 17.6 e 124 e 125 do CPA.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que esta
Secção de Contencioso Tributário é incompetente em razão da matéria
para conhecer do recurso por o acto recorrido não versar questão
fiscal que, na acepção do arto 32, no 1, alínea c), do ETAF, é a
que trata do imposto, taxas ou receitas parafiscais (cfr. ac. de 24.4.90
- recurso no 10514) e a Recorrente (R) não imputa ao autor do acto
a violação de nenhuma norma fiscal, sendo competente para conhecer
do recurso a 1a Secção deste STA (cfr. artos 26, no 1, alínea e), e
32, no 1, alínea c), do ETAF).
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Ouvidas as partes, só a R veio declarar que deve ser julgada im-
procedente a questão prévia suscitada pelo distinto magistrado do
Ministério Público por os actos que decidam sobre a concessão ou
não - de benefícios fiscais serem objectivamente conexionados ou
teleologicamente ordenados a relações jurídicas tributárias, uma vez
que estabelecem situações objectivas ou subjectivas de não tributação.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
1. Mostram os autos que o distinto representante do Ministério

Público suscitou a questão prévia da competência desta Secção de
Contencioso Tributário por o despacho ministerial impugnado não
versar questão fiscal na acepção do arto 32, no 1, alínea c), do ETAF,
isto é, não trata de impostos, taxas ou receitas parafiscais.

A questão de competência de um tribunal é de interesse e ordem
pública e o seu conhecimento precede a de qualquer outra matéria
(arto 3 da LPTA).

Portanto, é preciso averiguar se o despacho do SET, de 4.01.95,
que declarou caducada a utilidade turística do empreendimento Hotel
residencial na Encosta das Olaias, em Lisboa, concedida a título prévio,
encerra ou não uma questão fiscal.

2. A atribuição da utilidade turística a título prévio tem de obedecer
ao condicionalismo legal previsto nos artos 7 a 10 do DL 423/83,
de 5.12.

Por seu lado, a utilidade turística é um instituto que tem conteúdo
legal definido pelos artos 1 e segs. do DL 423/83.

A utilidade turística é atribuída por despacho do membro do Go-
verno com tutela sobre o sector do turismo, sob proposta do direc-
tor-geral do Turismo, instituído com o parecer da Comissão de Uti-
lidade Turística (arto. 2, no 1 do DL 423/83).

Ora, de tudo isto, ressalta, com evidência, que o instituto de uti-
lidade turística é um instrumento legal destinado ao desenvolvimento
do sector, com particular incidência no que respeita ao equipamento
hoteleiro e similares, tais como restantes, conjuntos turísticos, ins-
talações termais, parques de campismo e casa afectas ao turismo de
habitação (arto 5 do DL 423/83).

Trata-se de empreendimentos que foram considerados para o tu-
rismo de acordo com o parecer da Direcção-Geral do Turismo.

É evidente que se trata de sector da Administração Pública muito
diverso da Administração Fiscal.

A apreciação de um determinado empreendimento para efeitos
do turismo pelo SET, sob parecer ou Direcção-geral do Turismo,
obedece a critérios e directivas que se prendem com a actividade
do turismo.

Quer dizer: o despacho do SET, de 4.01.95, impugnado, tem por
objecto definir situações ligadas com estabelecimentos hoteleiros ou
seja da concessão de utilidade ao Hotel residencial da R, na Encosta
das Olaias que, de acordo com o parecer da DGT, com base no
arto 11 no 1, do DL 423/83, e foi declarada a caducidade da utilidade
turística atribuída em 1.07.93 (v. artos 14 e 15), por não se ter preen-
chido o condicionalismo legal.

3. Encerrará tal despacho ministerial uma questão fiscal?
A R alega que a utilidade turística traduz-se na concessão de di-

versos benefícios fiscais às empresas proprietárias e/ou exploradora
dos respectivos empreendimentos consubstanciados, nomeadamente,
em diversas isenções ou reduções das taxas dos impostos e outras
receitas fiscais (artos 1, 16, 19 e 20 do DL 423/83), isto é, os actos
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que decidiram sobre a concessão - ou não - de benefícios fiscais estão
objectivamente conexionados ou teleologicamente ordenados a re-
lações jurídicas tributárias, uma vez que estabelecem situações ob-
jectivas ou subjectivas de não tributação, uma vez que o DL - 423/83
estabelece um procedimento de diversos benefícios fiscais ou seja
de disposições teleológicamente subordinadas ou ” conexas com as
normas de incidência ou rejeição, mas operando em sentido oposto
ou mesmo negativo em relação a estas », sendo manifestos que os
actos praticados ao abrigo dessas normas decidem inequivocamente
questões fiscais.

Ora vejamos: são questões fiscais as que emergem de resoluções
autoritárias que imponham aos cidadãos directa ou indirectamente
o pagamento de quaisquer prestações pecuniárias com vista à obtenção
de receitas destinadas à satisfação de encargos públicos, isto é, aquelas
que têm qualquer ligação com impostos, taxas ou receitas parafiscais
(artos 32, no 1, alínea c), e 62, no 1, alínea a), do ETAF).

O despacho ministerial que concede ou denega ou determina a
caducidade ou revogação da utilidade turística não versa uma questão
fiscal, por não ter intervenção na liquidação ou pagamento de im-
postos, nem em acto que culmine numa liquidação.

É certo que a concessão ou revogação da utilidade turística tem
efeitos em matéria fiscal (arts. 15/16 do DL 423/83), os quais derivam
desse acto de atribuição ou caducidade.

Porém, tais actos em matéria fiscal são desenvolvidos pela repartição
de finanças competente em consequência dos actos de concessão ou
revogação da utilidade turística.

A repartição de finanças nada tem com a declaração ou revogação
da utilidade turística. Apenas tem de tirar as consequências legais
de tal decisão (arto 15) que a lei impõe ser-lhe comunicada.

É a mesma coisa que a celebração de um contrato de compra
e venda de um prédio, da doação de um prédio, da realização de
uma partilha, etc.

Tais actos ou contratos não são, como é evidente, questões fiscais,
embora gerem ou tenham efeitos fiscais: liquidação da sisa ou de
imposto sobre sucessões e doações.

No caso sub judice, não está em discussão nenhum imposto - sisa,
imposto do selo, ou contribuição autárquica (cfr. arto 3, alínea 22),
do DL 485/88, de 30.12, e 53 do Estatuto dos benefícios Fiscais (EFB
- DL 215/89, de 1.7) - mas simplesmente a caducidade da utilidade
turística. O que está em causa é o preenchimento ou não do con-
dicionalismo legal relativo à utilidade turística. Não se apreciou nada
que tenha relação com impostos (cfr. artos 26, no 2, e 51, no 3, do
ETAF).

4. Em seguimento do exposto, a questão prévia suscitada pelo dis-
tinto magistrado do Ministério Público é procedente por o presente
recurso não versar sobre actos de liquidação de impostos, taxas ou
de receitas parafiscais nem de actos administrativos em questões fiscais
(artos 32, no 1, alínea c) e d), e 41, no 1, alínea b), e 62, no 1, alínea a),
do ETAF e 118, no 3, do CPT) ou seja de actos que destacáveis
do processo de liquidação possam originar ou não a liquidação de
impostos.

Está-se perante um acto administrativo fora do circulo tributário,
por isso a sindicalidade de tal acto cabe a Secção de Contencioso
Administrativo (arto 26, no 1, alínea e), do ETAF) - cfr. arto. 4, no

1, da LPTA.
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Nestes termos, acordam em declarar esta Secção de Contencioso
Tributário do STA incompetente em razão da matéria para conhecer
do despacho ministerial impugnado.

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em quarenta
(40.000$) mil escudos e a procuradoria em cinquenta (50%) por cento.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão contra responsável subsidiário. Res-
ponsabilidade dos respectivos herdeiros.

Doutrina que dimana da decisão:

Uma vez que as relações jurídicas patrimoniais não se ex-
tinguem com a morte do respectivo titular, mas antes cons-
tituem objecto de sucessão, o herdeiro do gerente de uma
sociedade responderá, dentro das ”forças” da herança, pelas
dívidas sociais cujo pagamento era exigível ao autor da su-
cessão, responsável subsidiário e contra quem fora ordenada
a reversão da execução em causa.

Recurso n.o 19.318. Recorrente: Maria Joana Arroyo Frick Gonçalves;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos
Serra.

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

Maria Joana Arroyo Frick Gonçalves, devidamente identificada nos
autos, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (4o Juízo), de 1 de Fevereiro de 1995,
que julgou improcedente a oposição por si deduzida a execução ori-
ginariamente movida a Sociedade Químico Industrial Portuguesa, Lda.
e, posteriormente, revertida contra seu marido, Manuel José Gon-
çalves, entretanto falecido, para cobrança coerciva de dívida de con-
tribuições ao CRSS (Caixa de Previdência da Indústria do Distrito
de Lisboa), referente ao ano de 1977.

Na sua alegação de recurso, está patente o seguinte quadro de
conclusões:

”1 - Da interpretação harmoniosa dos textos legais que interessam
à decisão da causa - artos 69o, 146o e 151o do CPCI -, resulta que
os ”citandos” a que se refere o arto 69o serão sempre os sucessores
”mortis causa” do devedor originário;

2 - No caso sob apreço a devedora originária era uma sociedade
comercial da qual o falecido cônjuge da oponente era sócio e gerente;

3 - A oponente não figura no título executivo, não é sucessora
”mortis causa” da devedora originária (esta é a sociedade comercial
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referida) nem de algum modo é responsável pelo pagamento da dívida
exequenda, pelo que é parte ilegítima na execução conforme prevê
o arto 196o (por manifesto lapso escreveu-se ”196o” quando preten-
deria escrever-se ”176o”), al. b), do CPCI;

4 - A aceitar-se a conclusão da decisão recorrida de ser a oponente
responsável pela dívida exequenda, embora apenas nos limites da
herança, haverá frontal violação do disposto nos artos 69o e 146o

do CPCI, uma vez que o cônjuge falecido, gerente da devedora ori-
ginária, não haviam sido fixados os limites da respectiva respon-
sabilidade. . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto

parecer, no sentido do provimento do recurso.
Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
A sentença recorrida regista os seguintes ”Factos Provados”:
”A) A execução fiscal no 1356/78, por dependência da qual foi

deduzida a presente oposição, respeita a contribuições para a Se-
gurança Social (Caixa de Previdência da Indústria do Distrito de Lis-
boa) referentes aos meses de Julho, Agosto e Setembro do ano de
1977, no montante global de Esc. 600.088$00, acrescido dos respectivos
juros de mora;

B) Tal execução foi instaurada, em 22/5/78, pela Fazenda Nacional,
contra a Sociedade Químico Industrial Portuguesa, Lda. para cobrança
dos referidos créditos;

C) Em 27/9/79, a Caixa de Previdência, informando que à executada
originária fora deferido o pagamento da dívida em 60 prestações men-
sais, ao abrigo do DL 25/77, requereu a suspensão da instância
executiva;

D) No processo de execução foram, então, contadas as custas, que
foram pagas pela executada em 3/1/80, e foi ordenada a suspensão
da execução, em 15/1/80;

E) Em 28/4/87, a Caixa de Previdência requereu o prosseguimento
da execução, com base na revogação do acordo de pagamento em
prestações, por incumprimento deste;

F) Ordenada a penhora em bens da executada originária, foi, em
21/3/89, lavrado auto de diligência onde se informou que nenhuns
bens penhoráveis foram encontrados à executada;

G) Na sequência dessa informação prestada nos autos de execução,
foi, em 8/5/91, ordenada a reversão da execução contra Manuel José
Gonçalves, nos termos do arto 16o do CPCI;

H) Após informação de que não fora possível citar o revertido
Manuel José Gonçalves, por ter falecido em 6/11/1986, tendo sido
instaurado processo de imposto sucessório na 1a RF de Oeiras, à
que foi dado o no 11542, sendo cabeça de casal a viúva (a ora opo-
nente), foi citada a mesma, nessa qualidade de cabeça de casal, em
25/6/92;

I) Do extracto do Registo Comercial referente à sociedade exe-
cutada, consta inscrita, desde 9/5/68, a nomeação de Manuel José
Gonçalves, como gerente da sociedade executada;

J) Por acta da Assembleia Geral da executada originária, de 29/9/84,
foi deliberado que, ”em face de a firma estar realmente reduzida
a um sócio, que de resto, como já foi dito, está fisicamente impos-
sibilitado a título definitivo de geri-la, e, por outro lado, a Sociedade
(. . .) tem de considerar-se extinta e como tal se delibera pro
unanimidade. . .”;
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K) Na mesma acta referida na alínea anterior foi deliberado nomear
liquidatário, em representação do Manuel José Gonçalves, dada a
sua impossibilidade física de o fazer, o Sr. José Luís da Piedade
Mendes”.

A mesma peça decisória, ora sob recurso, consignou, como “Factos
não Provados”.

- “Não se provou que o revertido Manuel Gonçalves estivesse in-
capacitado fisicamente no período de Julho a Setembro de 1977”.

Expostos os factos, cuidemos de solucionar a questão levantada
no recurso e que, fundamentalmente, respeita a saber se em execução
física, originariamente movida a uma sociedade comercial e, poste-
riormente, revertida contra um seu gerente, pode (ou não) ser exigido
a sucessores deste o pagamento da dívida exequenda.

Vejamos.
O Código de Processo das Contribuições e Impostos, ao tempo

em vigor, dispunha:
- “Por todas as contribuições, impostos, multas e quaisquer outras

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” (arto 16o); e

- “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 dívida exequenda” (arto 146o).

Sendo certo que o regime estabelecido naquele artigo 16o “é apli-
cável à falta de pagamento das contribuições do regime geral de pre-
vidência e às multas. . .”, conforme preceitua o arto 4o do Decreto-Lei
no 512/76, de 3 de Julho.

Perante este quadro legal, complementado pelos artos 69o (“citação
dos herdeiros do executado”) e 151o (“destrinça da responsabilidade
de cada herdeiro”), a Recorrente sustenta que “os citandos. . . serão
sempre os sucessores “mortis causa” do devedor originário”.

E, nesta mesma perspectiva, o Ministério Público afirma que “a
reversão apenas pode ocorrer contra os responsáveis subsidiários da
pessoa que no título figurar como devedor originário e não contra
os sucessores destes; no caso dos sucessores, o que há não é uma
reversão, mas sim uma habilitação destes, que assegura a sua legi-
timidade passiva para intervenção no processo de execução fiscal”.

Simplesmente, em casos, como o dos autos, de sucessão “mortis
causa” de gerentes de sociedades, não basta atentar nas disposições
que regem a responsabilidade subsidiária dos gerentes pelo pagamento
das dívidas sociais, com a inerente possibilidade de reversão da res-
pectiva execução contra tais responsáveis, sendo também de observar
os preceitos que contemplam o instituto da sucessão.

Ora, no que concerne ao primeiro ponto, não há qualquer dúvida
de que, face ao pertinente regime legal, o mencionado Manuel José
Gonçalves, falecido em 6/11/1986, e contra quem fora ordenada a
reversão da execução em causa era responsável (subsidiário) pelo
pagamento da dívida exequenda, respeitante a contribuições para a
Segurança Social dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 1977,
pois, conforme vem salientado na sentença recorrida, aquele, durante
esse período, “estava investido juridicamente na qualidade de gerente
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da executada originária” e, “verificada a gerência de direito, pre-
sume-se a gerência de facto”, presunção que não foi ilidida.

E uma tal situação - responsabilidade pelo pagamento da dívida
exequenda - teria sido transmitida à oponente-recorrente, como her-
deira daquele Manuel?

Este o segundo aspecto a considerar.
Nos termos do arto 2024o do Código Civil, “diz-se sucessão o cha-

mamento 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”, referindo o arto 2068o do mesmo diploma
que “a herança responde. . . pelo pagamento das dívidas do fa-
lecido. . .”.

Daqui se vê que as relações jurídicas de natureza patrimonial não
se extinguem com a morte do respectivo titular, mas antes constituem
objecto de sucessão.

E daí também que, atento o caso em apreço, o herdeiro do gerente
de uma sociedade responda, dentro das “forças” da herança, pelas
dívidas sociais cujo pagamento era exigível ao autor da sucessão, como
responsável subsidiário.

Por outras palavras, radicada aquela situação passiva, de carácter
patrimonial, na esfera jurídica do ”de cujus”, ela transmitiu-se ao
herdeiro (Ac. deste STA, de 21-12-1994, Rec. no 18465).

Consequentemente, e em suma, improcede a tese da recorrente,
pelo que é de manter a decisão recorrida.

Termos em que vai negado provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente, com 40 % de procuradoria.

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Manuel Fernando dos Santos ser-
ra — Abílio Madeira Bordalo — Domingos Brandão de Pinho. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Junho de 1995.

Assunto:

Contribuição autárquica. Isenções. TLP.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As isenções fiscais têm de ser estabelecidas por lei.
2 — Por contrariarem o princípio da generalidade, são de na-

tureza excepcional face à tributação-regra.
3 — Não há norma que conceda isenção de contribuição au-

tárquica aos TLP relativamente aos prédios que possui.
4 — As isenções da contribuição autárquica constam do CCA

(art.12o) ou do E.B.F. (arts.49o, 50o a 55o).
5 — Tal isenção não pode fundamentar-se, no artigo 2o, 1,

do DL.485/88, de 30/XII, que se refere à contribuição
predial, não à autárquica.

RECURSO No 19.388 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Telefones de Lisboa e Porto (TLP), S.A. e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Setúbal que julgou procedente a presente impugnação judicial de-
duzida por ”Telefones de Lisboa e Porto (TLP), S.A.”, com sede
na Rua Andrade Corvo, 14, em Lisboa, vem até nós a Fazenda Pública,
extraindo da sua alegação de recurso as seguintes conclusões:

1. Não existe no Código da Contribuição Autárquica (artigo 9o),
nem no Estatuto dos Benefícios Fiscais (art.502o) ou em qualquer
outra lei, norma que confira à impugnante a isenção de contribuição
autárquica;

2. Ao não entender assim a sentença recorrida decidiu com violação
de lei e contrariando a jurisprudência pacífica do STA;

3. É devida pela impugnante a contribuição autárquica relativa ao
ano de 1991;

4. Deve, por isso, ser revogada a sentença recorrida e julgada a
impugnação improcedente.

Sem contra-alegação, chegaram os autos a este Supremo, onde o
Exmo. PGA emitiu douto parecer no sentido do provimento do
recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A decisão recorrida oferece-se-nos os seguintes factos, acolhidos

pelas partes:
I - No ano de 1991, foi liquidada à ora impugnante a contribuição

autárquica de 7847$00;
II - A contribuição liquidada reporta-se ao rendimento do prédio

urbano sito em Montijo, inscrito na matriz, sob o artigo 6855, estando
nele instalada uma central telefónica.

O Mmo. Juiz ”a quo” julgou procedente a impugnação por dever
entender-se que quando o legislador refere a contribuição predial
quer dizer contribuição autárquica, uma vez que, a partir de 1.I.1989,
esta substituiu aquela.

A questão que é objecto do presente recurso é a de saber se os
TLP gozam de isenção de contribuição autárquica relativamente a
um prédio de que são proprietários e onde estão instalados serviços
seus.

É sabido que as isenções fiscais têm de ser estabelecidas por lei
(arts.106o, 2, da Constituição).

Por outro lado, as isenções fiscais, por contrariarem o princípio
da generalidade, são de natureza excepcional face à tributação-regra.

Ora, não há nenhuma norma que conceda a isenção de contribuição
autárquica aos TLP pelos prédios urbanos que possua.

Nem o CCA - artigo 12o - nem o EBF artigos 50o a 55o - inserem
qualquer preceito que estabeleça isenção da contribuição autárquica
a favor dos TLP.

Estes foram criados pelo DL.no48007, de 26/X/1967, com a natureza
de empresa pública. O artigo 15o, b), do respectivo estatuto (aprovado
por aquele diploma e publicado em anexo a ele) veio dispor que
tal empresa ficava isenta de impostos, contribuições e taxas, gerais
ou especiais, devidas quer ao Estado, quer às autarquias locais, quer
aos institutos públicos.

Porém, o artigo 2o, 1, do DL.no485/88, de 30/XII, revogou o so-
bredito artigo 15o, b), a partir de 1 de Janeiro de 1989, mantendo-se,
todavia, as isenções de sisa e de contribuição predial.
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Sucede que, desde tal data, deixou de existir a contribuição predial,
pois que, então, entrou em vigor o CCA.

Pretende a impugnante que, como o DL.442-c/85, de 30/XI, é an-
terior ao DL.no485/88, de 30/XII, a referência que neste é feita a
contribuição predial o foi por lapso, já que o que o legislador pretendia
era referir-se a contribuição autárquica, tese a que aderiu o senhor
Juiz ”a quo”.

Mas não pode assim presumir-se um lapso desses. A ter existido,
ele não poderia ser remediado pelo intérprete. Tão só pelo legislador,
quer através de rectificação, quer de uma nova norma, que repusesse
o verdadeiro pensamento legislativo. Ora, nada disso fez o legislador,
apesar de, entrementes, já haver introduzido alterações no CCA, atra-
vés do DL.no211/90, de 27/VI.

Acresce que foi no citado artigo 50o, 1, do Estatuto dos Benefícios
Fiscais que o governo definiu as entidades isentas de contribuição
autárquica, com efeitos retroactivos a partir de 1 de Janeiro de 1989.
Aí, a oportunidade para o legislador expressar, em termos inequívocos,
o seu pensamento acerca da matéria. Ora, nem em tal preceito, nem
nas alterações entretanto introduzidas no EBF, através da Lei no4/90,
de 17/II, dos DLs. nos.416/89, de 30/XI, 95/90, de 20/III, 189/90, de
8/VI, e 142-B/91, de 10/IV, o legislador concedeu à impugnante isenção
de contribuição autárquica.

Afastado o argumento de que estaríamos perante um mero lapso
do legislador, resta o de que se deveria interpretar o conceito de
«contribuição predial» do artigo 2o, no1, do DL.no485/88 de modo
a abranger a contribuição autárquica.

Tal não é, porém, admissível: nesse caso a norma não estaria a
ser objecto de interpretação extensiva mas de aplicação analógica,
vedada pelo artigo 11o do Código Civil, visto as normas de isenção
fiscal serem excepcionais.

Contribuição autárquica e contribuição predial são conceitos ju-
rídicos diversos, correspondentes a impostos diferentes.

O próprio legislador, no preâmbulo do Código da Contribuição
Autárquica, frisa tratar-se de um «novo imposto» (seus nos. 1, 1 e
7), que «aparece como um complemento em relação à instituição»
do IRS e do IRC: uma vez que a matéria colectável destes impostos
se confina a rendimentos realmente auferidos (aí se incluindo, pois,
no caso dos rendimentos prediais, «apenas os que decorrem de si-
tuações de arrendamento (ou semelhante)»), «a criação da contri-
buição autárquica, recaindo não só sobre os prédios arrendados mas
também sobre os prédios não arrendados, vem preencher assim um
espaço que ficaria por tributar» (no1 do referido preâmbulo).

Enquanto a contribuição predial era um imposto sobre o rendi-
mento, a contribuição autárquica é um imposto sobre o património,
diferença que também se salienta no no2 do dito preâmbulo, ao es-
crever-se aí que «as inovações mais sensíveis acabam por ser uma
consequência necessária da natureza diferente de novo imposto - como
imposto sobre o património». Aquela, receita do Estado, esta, das
autarquias.

Imposto novo, com normas próprias, quer de incidência, quer de
matéria colectável. Daí que o sistema de isenção seja diverso tendo
uma regulação própria (v.no5 do relatório do CCA, artigo 12o desta
e arts.49o A, 50o a 55o do EBF).

O que tudo significa que o artigo 2o, no1, do DL.no485/88 se deve
considerar revogado na parte que se refere à isenção de contribuição
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predial, que, a partir de 1.I.1989, deixar de haver tal imposto e as
isenções da contribuição autárquica constarem do CCA (artigo 12o)
ou do EBF (artigos 40o A e 50o a 55o).

Por tudo o que exposto fica, a sentença recorrida não pode man-
ter-se, por não ter interpretado e aplicado correctamente a lei.

No sentido aqui apontado vai a jurisprudência uniforme deste Su-
premo Tribunal, como pode ver-se, entre outros, dos acórdãos de
27/XI/1991, in B.M.J. no411, págs. 401-409, de perto por nós seguido,
quando não transcrevemos; de 30.X.1991 - rec.13496, 3.7.91- rec.13412,
25.IX.91 - rec.13.415; 30.X.91 - rec. 13.343, in AD 366, p.765 e na
R.L.J., 125, p.179 (com anotação de concordância do Professor Tei-
xeira Ribeiro); de 30.X.91, rec.13.486; 30.II.93 - rec.14.531; e de
10.III.93, rec. 14.950.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, mantendo-se a li-
quidação impugnada.

Só são devidas custas na 1a instância (artigo 3o da Tabela de Custas
no STA).

Lisboa, 28 de Junho de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.
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