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Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Imposto de mais-valias. Prédio urbano em construção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Vendido um prédio urbano em construção este não é
ainda, em termos fiscais, um prédio urbano.

II — Assim, o que releva, para efeitos fiscais, é o terreno, para
construção, onde está a ser implantado tal prédio urbano.

III — Tal transmissão está pois sujeita a imposto de mais-valias.

Recurso n.o 14 837. Recorrente: Ministério Público e Fazenda Pública;
recorrido: José Maria da Silva Gomes; relator; Exmo Conselheiro
Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ MARIA DA SILVA GOMES, identificado nos autos, im-
pugnou judicialmente a liquidação do imposto de mais-valia efectuada
pela 2a Repartição de Finanças do concelho de Braga.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga julgou
a impugnação improcedente.

O impugnante interpôs recurso para o T.T. de 2a Instância que
concedeu provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida,
anulando o acto de liquidação.

Inconformada com tal decisão recorreram para este Supremo Tri-
bunal quer o M.P. quer a F.P.

Formulou este as seguintes conclusões nas respectivas alegações
de recurso:

1o Ficou provado que em 19.12.88, o recorrente vendeu uma mo-
radia unifamiliar em construção, implantada numa parcela de terreno
com a área de 1100 m2, omisso em matriz.

2o O referido terreno e a construção foram avaliados por 1 350 000$
e 1 725 000$, respectivamente (doc. a fls. 6 dos autos).

3o A liquidação do Imposto de Mais-Valias teve por base o valor
atribuído ao terreno (1 350 000$) — conf. doc. a fls. 10 dos autos.

4o Perante esta factualidade, considerou o douto acórdão recorrido
que não era devido imposto de Mais-Valias.

5o O douto acórdão fez uma errada interpretação da lei;
Senão vejamos:
A aceitar-se a tese da recorrente, confirmada pelo douto acórdão

da 2a Instância, bastaria que, propositadamente se desse início a uma
edificação num terreno para construção, e não haveria mais sujeição
a Imposto de Mais-Valias.

6o É óbvio que não é esta a interpretação que se extrai, quer da
letra, quer do espírito da lei.

7o À data da transmissão não existia nenhum prédio urbano, mas
sim, um terreno com a área de 1100 m2, onde se encontrava implantado
um edifício em fase de construção.

8o É doutrina firmada pela Administração Fiscal, de acordo com
o despacho de 2.4.78 — Proc.o no 62/05, que está sujeita a Imposto
de Mais-Valias a transmissão onerosa de um terreno onde se encontra
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em construção um edifício devendo levar-se em conta para cálculo
do imposto, o valor correspondente ao terreno em si.

9o Em face do exposto, o acórdão de que se recorre violou os
artigos 1o, § 2o, 11o e 18o do Código de Imposto de Mais-Valias.

Por seu turno é o seguinte o quadro conclusivo do recurso interposto
pelo EPGA junto daquele Tribunal:

1 — Um edifício em construção, precedida da respectiva licença
autárquica a ser implantado num terreno não é, seguramente, um
prédio urbano, à luz dos artos. 4o e 5o, do Cód. da Contribuição
Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola.

2 — Isto porque, ao prédio em construção, sendo uma realidade
em que estão presentes alguns dos elementos constitutivos (físico e
jurídico) do conceito do referido arto 4o, falece o elemento económico
pois não era, ao tempo, susceptível de rendimento.

3 — Ou seja, o prédio urbano em via de construção não é prédio
urbano para efeitos de contribuição predial porque, enquanto tal,
não é susceptível de rendimento.

4 — Não sendo legítimo falar em prédio urbano por ausência dos
elementos essencialmente constitutivos, a realidade em causa só pode
ser considerada terreno para construção, para efeitos de tributação
em mais-valias.

5 — A transmissão desse terreno com o edifício “in fieri” — em
formação — tem enquadramento no arto 1o do Código do Imposto
de Mais-Valias.

6 — A consideração de que se trata de um terreno para construção
ganha um valor reforçado pela conjugação das disposições dos
artos. 49o, § 3o do Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões
e Doações e 11o do Código do Imposto de Mais-Valias (então vigente).

7 — A asserção de que quando se procedeu à venda não se estava
na primeira pedra de construção mas já numa fase adiantada, sem
qualquer explicitação concreta, não tem qualquer relevância jurídica
para a resolução do problema em análise.

8 — A tese do Acórdão recorrido é insustentável porque, para além
do mais, permite a fraude à lei, mediante a subtracção à tributação
legal do imposto de mais-valias, bastando, para isso dar início aos
trabalhos de construção de um prédio urbano, seguindo-se a sua
transmissão.

9 — Em suma, o edifício a ser implantado no terreno no momento
da transmissão da realidade complexa, não pode ter, nem tem, a
virtualidade para descaracterizar o terreno como terreno para cons-
trução.

10 — Os ganhos auferidos com tal transmissão são pois tributáveis
nos termos do arto 1o do Cód. Imp. Mais-Valias.

11 — Porque decidiu de forma diferente, o douto Acórdão recorrido
terá violado, por erro de interpretação, os artos. 1o e 11o do Cód.
Imp. Mais-Valias, 4o e 5o do Cód. Cont. Predial e 49o, § 3o do Cód.
da Sisa.

Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada pelo T.T. de 2a Instância:
“Por escritura pública lavrada no dia 19.12.1988 no 2o Cartório

Notarial de Braga, o recorrente e mulher venderam uma edificação
em construção composta por subcave e rés-do-chão, avaliada pela
Fazenda em 1 725 000$ a qual estava implantada numa parcela de
terreno com a área de 1100 m2, sita no Lugar de Forcadelo, freguesia



4

de S. Julião de Passos, do Município de Braga, a que a Fazenda
atribuiu o valor de 1 350 000$.

O vendedor não pagou imposto de mais-valias antes da escritura
e o notário não lhe fez essa exigência.

3. A questão a resolver é esta:
O imóvel vendido deve ser qualificado como terreno para cons-

trução?
Se sim, então está sujeito a imposto de Mais-Valias.
Na verdade, dispunha o no 1 do arto 1o do C.I.M.V.:
“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 arto . . . e que
não tenham a natureza de rendimentos tributáveis em contribuição
industrial”.

Estaremos perante um terreno para construção ou, pelo contrário,
o facto de nele estar já a ser construído um prédio urbano (em adian-
tada fase de construção) altera-lhe aquela natureza?

O acórdão recorrido defende que o prédio em construção já pode
ser considerado uma casa.

Louvando-se nos ensinamentos do Prof. Manuel de Andrade, con-
clui-se aí que para o edifício ser prédio urbano deve “encontrar-se
unido ou ligado ao solo, fixado nele directa ou indirectamente, pelos
alicerces ou colunas, estacas ou qualquer outro meio”.

Assim, e porque o prédio em construção vendido reúne tais re-
quisitos daí que se esteja perante um prédio urbano.

Mas este conceito civilístico do terreno tem que ceder perante um
critério fiscal.

E esse teremos que ir buscá-lo à lei fiscal.
Mais exactamente ao Código de Contribuição Predial e do Imposto

Sobre a Indústria Agrícola.
Dispunha o arto 4o do referido Código:
“Para efeito da contribuição predial, prédio é toda a fracção de

território abrangendo as plantações, edifícios e construção de qualquer
natureza nela incorporados, ou assentes com carácter de permanência,
desde que faça parte do património de uma pessoa singular ou co-
lectiva, e, em circunstâncias normais, seja susceptível de rendimento,
e bem assim toda a plantação, edifício ou construção que se encontre
nas condições anteriores, ainda mesmo quando situada numa fracção
de território que constitua parte integrante de um património diverso
ou não tenha natureza patrimonial.

“§ único. Os edifícios ou construções, ainda que móveis por na-
tureza, serão havidos como tendo carácter de permanência quando
se acharem assentes no mesmo local por um período superior a seis
meses.”

Daqui se vê que falta um requisito constitutivo para que, na hipótese
dos autos, se esteja perante um prédio urbano, a saber: que o mesmo
enquanto tal seja susceptível de rendimento.

Não se está perante um prédio urbano, por isso que, porque em
construção, é insusceptível de rendimento.

Em suma: atento o disposto no arto 4o do C.C.P., deve concluir-se
que não estamos perante um prédio urbano.

Não se estando perante um qualquer prédio urbano a realidade
a atender, para efeitos fiscais, é a de um “terreno para construção”.

Terreno obviamente sujeito à incidência do imposto de Mais-Valias.
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A não se seguir este entendimento estaria a abrir-se a porta à
evasão fiscal. E, eventualmente, a soluções casuísticas, não rigorosas,
susceptíveis da mais rematada discricionariedade.

A solução, que ora avançamos, e que encontra, na nossa óptica,
acolhimento na lei, não prejudica o impugnante, na medida em que
a administração fiscal considerou apenas, e tão-só, o valor do terreno,
não tendo em conta o valor da construção.

Em função do que atrás se explanou, é evidente que o acórdão
recorrido não pode manter-se na ordem jurídica.

Refira-se, num parêntesis final, que o argumento que o recorrente
M.P. tira do arto 49ª, § 3o, do Código de Sisa (vide conclusão 6a),
não tem hoje qualquer razão de ser.

Na verdade, a referência expressa ao arto 33o, § 2o, da Lei no 1368,
de 21/9/1922 (e não Lei no 1369, como vem referido por lapso nas
respectivas alegações) foi eliminada do referido arto 49o, § 3o, pelo
Dec.-Lei no 223/82, de 7/6, que deu nova redacção ao referido artigo.

Mas desta eliminação não é legítimo concluir, por argumento “a
contrario”, que o terreno onde está a ser construído um prédio urbano
deixou de ser passível de imposto de mais-valias se transaccionado
num momento em que o prédio urbano está em construção.

Deve antes concluir-se que tal referência era supérflua, face ao
disposto no arto 4o do C.C.P.

4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento aos recursos
interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, revo-
gando-se o acórdão recorrido, mantendo-se a sentença proferida em
1a instância e a liquidação impugnada.

Custas pela recorrida apenas nas instâncias.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Lúcio Barbosa — Ernâni Figuei-
redo — Coelho Dias. — Fui presente, Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO. INFORMAÇÃO OFI-
CIAL. DOCUMENTO. FORÇA PROBATÓRIA. PETI-
ÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. MANI-
FESTA IMPROCEDÊNCIA. ACTO DE LIQUIDAÇÃO.
AVISO DE COBRANÇA. ACTO ADMINISTRATIVO.
ACTO DE EFICÁCIA EXTERNA. NOTIFICAÇÃO. NU-
LIDADE DE CITAÇÃO. INCIDENTE. CONVOLAÇÃO.
ERRO NA FORMA DO PROCESSO.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Um texto escrito de um chefe de repartição de finanças
informando o tribunal, a pedido deste, sobre actos e ocor-
rências em processos de fixação de lucros tributáveis e
de liquidação e cobrança de contribuição industrial, in-
clusive de actos praticados pela tesouraria da Fazenda
Pública, e comentando e apreciando a prática e a tem-
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pestividade de alguns desses actos constitui apenas um
depoimento escrito (não produzido na presença do juiz
nem sob juramento), embora de testemunha que o CPCI
(§ único do arto 97o) considerava, em certos aspectos
e condições, qualificada.

2 — Notificado da junção aos autos dessa “informação”, a
resposta do recorrente não tinha de se conter dentro dos
limites que a lei define para os casos de exibição de prova
documental.

3 — O indeferimento liminar da petição por manifesta im-
procedência da pretensão justifica-se e impõe-se quando
a inviabilidade for evidente, ressaltando da simples ins-
pecção da petição inicial sem margem para dúvidas, de
modo a que o seguimento do processo não tenha razão
de ser.

4 — Não é esse o caso se vem alegado que a Administração
não cumpriu, por razões a ela imputáveis, formalidades
cujo cumprimento a lei lhe impõe em benefício do con-
tribuinte com a ameaça, inclusive, de responsabilizar os
funcionários em caso de incumprimento culposo, como
sejam o envio para uma morada errada dos avisos de
cobrança.

5 — A partir da revisão de 1982 a Constituição passou a exigir
no seu arto 268o (no 2 na redacção de 1982 e no 3 na
de 1989) a notificação, aos interessados, dos actos ad-
ministrativos de eficácia externa e parece claro que as
questionadas liquidações são actos administrativos de efi-
cácia externa.

6 — Não é de excluir liminarmente que a arguição da nulidade
da citação se deva considerar um meio de defesa e que
uma oposição com esse fundamento se deva, pelo menos,
convolar (ou converter) em incidente a processar nos au-
tos principais da execução: aqui nem estaremos perante
erro na forma do processo mas apenas perante erro na
forma do incidente.

Recurso n.o 15.815; Recorrente: António Miguel da Cunha Pinto;
Recorrido: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

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

1. ANTÓNIO MIGUEL DA CUNHA PINTO, do Porto, deduziu
oposição à execução fiscal contra ele instaurada para cobrança de
dívidas de contribuição industrial dos anos de 1982 e 1983 e respectivos
juros de mora.

A oposição foi liminarmente rejeitada por despacho judicial de
fls. 16, de que o oponente interpôs recurso para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, o qual por Acórdão de fls. 33-34 lhe negou provimento.

Desse aresto recorreu o oponente para esta Secção, que por Acór-
dão de fls. 59 o revogou e mandou que os autos voltassem à 2a Instância
para em novo aresto ser fixada a matéria de facto pertinente e pro-
ferida outra decisão de harmonia com ela.

Assim, o Tribunal Tributário de 2a Instância proferiu novo acórdão,
a fls. 100-111, no qual voltou a negar provimento ao recurso do des-
pacho de rejeição liminar da oposição.
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É deste aresto, com vista à sua revogação, que sobe o presente
recurso, de novo interposto pelo oponente, que remata a sua minuta
com as seguintes conclusões:

a) O princípio do contraditório é uma pedra basilar do processo
tributário.

b) Os artos 523o e 526o do Código de Processo Civil (CPC) têm
em processo tributário integral aplicação.

c) Sendo os documentos oferecidos fora de articulado, pode a parte
contrária responder-lhes, aceitando ou impugnando os factos deles
integrantes.

d) O requerimento de fls. 78 foi apresentado no exercício legítimo
de uma faculdade e do princípio do contraditório e não constitui
qualquer incidente processual.

e) A matéria factual dada por provada e definitivamente assente
no presente processo é favorável ao oponente e dá-lhe inteira razão.

f) Foram cometidas faltas pela Administração Fiscal, que causaram
danos na esfera jurídica do oponente.

g) O oponente não foi notificado para pagamento dos impostos
à boca do cofre por culpa da Administração Fiscal.

h) O oponente viu-se executado em virtude de circunstâncias às
quais foi alheio.

i) O oponente foi indevidamente citado, posteriormente, para o
processo executivo.

j) As faltas de notificações e de citação foram provadas por do-
cumentos e a sua apreciação não envolve a da legalidade da liquidação
da dívida exequenda.

l) Tais factos integram um dos fundamentos inominados para a
oposição ao tempo previstos na alínea g) do arto 176o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI).

m) Foram violadas as disposições citadas do CPC e do CPCI e
o arto 3o do DL no 48.699, de 23-11-1968, com a redacção do DL
no 217/76-03-25.

n) Deve dar-se provimento ao recurso, revogar-se o acórdão re-
corrido, julgar-se procedente a oposição e extinguir-se a execução.

Em contra-alegação disse a Fazenda Pública:
a) A invocação do arto 526o do CPC não tem interesse para o

recorrente porque a notificação de acordo com esse preceito apenas
visa proporcionar que a parte ou reconheça como verdadeira a letra
e a assinatura, ou só a assinatura, do documento apresentado pela
parte contrária ou conteste a sua veracidade por meio de simples
impugnação ou pela arguição de falsidade (cfr. A. dos Reis, CPC
Anotado, 4o, pág. 28).

b) A informação oficial, de resto, confirma os dados invocados
pelo recorrente e a questão estava em saber quais os efeitos jurídicos
desses dados.

c) O Acórdão considerou a invocação de falta de notificação, se-
gundo o arto 70o do Código da Contribuição Industrial (CCI), matéria
que apenas relevava para efeito de legalidade do procedimento ad-
ministrativo de liquidação e nunca matéria cognoscível em oposição
à execução.

d) Quanto aos avisos de abertura do cofre nos termos do arto 100o

do CCI e aos segundos avisos previstos no arto 23o do CPCI, são
juridicamente meras advertências relativas a obrigações com prazo
certo, não tendo a sua falta qualquer efeito do ponto de vista da
exigibilidade da obrigação.
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e) Quanto à invocação de falta de citação, o Acórdão admitiu a
nulidade da citação para endereço que não correspondia ao real;
não se pronunciou, contudo, quanto aos respectivos efeitos porque
decidiu — e bem — que a sua apreciação cabia no processo executivo
e não na oposição, não sendo susceptível de extinguir a execução.

f) Sendo tão clara a falta de fundamento para a oposição, justifica-se
o indeferimento liminar proferido na 1a instância, pelo que o recurso
improcede.

O Ministério Público emitiu parecer de que o recurso não merece
provimento porque no acórdão recorrido se fez correcta interpretação
e aplicação da lei, sendo que no respeitante ao requerimento de fls. 78
foi seguida a jurisprudência desta Secção (cfr. Ac. de 4-2-75, in AP-DR,
pág. 81).

2. No aresto recorrido apresentou-se a seguinte especificação
factual:

A — Contra o oponente, com base nas certidões de relaxe deles
constantes, foram instaurados, no 1o Juízo do Tribunal de 1a Instância
das Contribuições e Impostos do Porto, os processos de execução
fiscal nos 3745/83 e 3901/83 (este entretanto apensado àquele) para
cobrança das quantias de 410.400$00 e 456.000$00 e respectivos juros
de mora, provenientes de contribuição industrial grupo C dos anos
de 1982 e 1983, respectivamente.

B — Nesses processos foi em 5-12-83 e 13-12-84, respectivamente,
expedido aviso postal ao executado para efectuar o pagamento, de
acordo com o disposto nos artos 2o e 3o do DL no 48.699, de 23-11-68,
na redacção dada pelo DL no 362/82-09-08.

C — Em 12-2-85 foi efectuada nos referidos processos executivos
a penhora do estabelecimento, identificado no respectivo auto de
penhora, pertença do executado.

D — Tal estabelecimento havia sido tomado de trespasse pelo opo-
nente por escritura pública outorgada em 26-10-81.

E — Em 27-11-81 o oponente apresentou na Repartição de Fi-
nanças do 6o Bairro Fiscal do Porto a declaração de início de actividade
modelo no 1 a que aludia o arto 111o do CCI.

F — Em 14-12-83 o oponente apresentou na Repartição de Finanças
do 6o Bairro Fiscal do Porto a declaração modelo no 5 da contribuição
industrial, relativa ao exercício de 1982.

G — Em 31-1-84 o oponente apresentou na Repartição de Finanças
do 6o Bairro Fiscal do Porto a declaração modelo no 5 da contribuição
industrial, relativa ao exercício de 1983.

H — “O estabelecimento do oponente, cuja actividade comercial
havia declarado, foi objecto de fiscalização tributária para recolha
de elementos para apuramento de possível lucro tributável com vista
à contribuição de 1982”.

I — Nas declarações referidas nas als. E e F o oponente indicou
a sede do seu estabelecimento na Rua Arménia, 34/36, Porto, bem
como o seu domicílio na Rua D. Afonso Henriques, 1827, Águas
Santas, Maia.

J — Na declaração referida na al. G o oponente indicou a sede
do seu estabelecimento na Rua Arménia, 34/36, Porto.

L — A fixação dos lucros tributáveis dos exercícios de 1982 e 1983
foi efectuada pelo chefe da repartição de finanças dentro dos prazos
fixados no arto 69o do CCI “e os mesmos estiveram patentes aos
contribuintes, na mesma repartição, durante o período de 1 a 15 de
Abril dos anos respectivos de 1983 e 1984, nos termos do § 1o do
arto 71o do mesmo diploma”.
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M — “O tesoureiro da Fazenda Pública expediu até ao dia 25 de
Julho de 1983 e 1984” os avisos para pagamento à boca do cofre
da contribuição industrial, respectivamente, dos anos de 1982 e 1983,
ao oponente, nos termos do § 1o do arto 100o do CCI.

N — O mesmo tesoureiro expediu aviso até seis dias antes de findar
o prazo de pagamento com juros de mora para o oponente efectuar
tal pagamento, sob pena de relaxe, relativamente a cada um dos co-
nhecimentos de cobrança da contribuição industrial dos anos de 1982
e 1983, nos termos do arto 23o do CPCI.

O — Os avisos a que aludem as als. B, M e N foram expedidos
para a Rua de Costa Cabral, 1075, 4200 Porto, em virtude de tal
endereço constar das listagens dos contribuintes da contribuição in-
dustrial, grupo C, dos anos de 1982 e 1983 elaboradas e remetidas
pela Direcção de Serviços de Informática da Direcção-Geral das Con-
tribuições e Impostos (DGCI).

P — Notificado, em cumprimento de despacho proferido pelo Me-
ritissímo Juiz de 1a Instância (fls. 76) e em execução do acórdão
interlocutório deste Tribunal de fls. 68, da junção da informação oficial
de fls. 74, de onde constam os factos a que aludem as als. L a O,
o oponente apresentou o requerimento de fls. 78, em que, em síntese,
afirma não poder ser penalizado pelo facto de os serviços da DGCI
nao terem devidamente actualizado o endereço do oponente, que
lho declarou em tempo, fazendo as comunicações para endereço di-
ferente do referido nas als. I e J.

Q — A petição da oposição foi apresentada em juízo no dia 26-2-85.
3. Começa-se pela apreciação do recurso da decisão de desentra-

nhamento do requerimento de fls. 78 (que ora constitui fls. 173) e
de condenação do recorrente em taxa de justiça pelo incidente anómalo
da sua apresentação.

Decidiu-se no aresto sob recurso que ao responder assim à “in-
formação” de fls. 74, de cuja junção aos autos fora notificado, o re-
corrente veio tecer considerações sobre o conteúdo de um “do-
cumento” e sobre os factos que com ele se procuravam provar, e
que tal lhe era vedado, pois só lhe era por lei permitido tentar destruir
a força probatória desse documento, e unicamente através da dedução
do incidente de falsidade e da impugnação da sua letra ou assinatura,
ou da declaração de não saber se estas são verdadeiras.

Discordamos.
Eis o que consta dessa “informação” de fls. 74, escrita pelo Chefe

da Repartição de Finanças do 6o Bairro Fiscal do Porto com data
de 11-11-87:

De harmonia com a decisão exarada a fls. 68, cumpre-me informar:
A fixação dos lucros tributáveis dos exercícios de 1982 e 1983 foi

efectuada dentro dos prazos fixados no arto 69o do Código da Con-
tribuição Industrial, pelo que, nos termos do § 1o do arto 71o do
mesmo código os mesmos estiveram patentes aos contribuintes, du-
rante o período de 1 a 15 de Abril.

Mais informo que os avisos para pagamento à boca do cofre foram
expedidos dentro do prazo estipulado no §1o do arto 100o do já referido
código, o mesmo se verificando com os avisos referidos no arto 23o

do Código de Processo das Contribuições e Impostos, neles constando,
como endereço, a Rua de Costa Cabral 1075, 4200 Porto, conforme
listagens em arquivo, nesta Repartição, dos contribuintes da contri-
buição industrial grupo C dos anos de 1982 e 1983 elaboradas e re-
metidas pela Direcção de Serviços de Informática da Direcção-Geral
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das Contribuições e Impostos, baseadas nos elementos existentes à
altura naquela Direcção, nomeadamente os referentes ao número de
contribuinte de pessoa singular.

Face a este texto, hemos de convir que estamos, em rigor, perante
um depoimento escrito, embora não tenha sido produzido na presença
do juiz ou do advogado do recorrente nem sob juramento. Não altera
esta conclusão o facto de se tratar de testemunha que o CPCI con-
siderava (cfr. § único do seu arto 97o) qualificada, dado o cargo por
ela desempenhado e, por via dele, o seu acesso directo às fontes.

Portanto a resposta do recorrente não tenha de se conter dentro
dos limites que a decisão em apreço desenhou, como se ele estivesse
a responder à exibição de uma prova documental.

E como, perante este depoimento, não produzido na sua presença,
se limitou a salientar que ele vinha corroborar a sua versão acerca
da mesma matéria factual e que não podia ser penalizado ou res-
ponsabilizado por a DGCI não estar actualizada como devia estar,
não se pode dizer, face às exigências do princípio do contraditório
consagrado em várias normas do CPC, que o recorrente tenha ido
além do que lhe era lícito nessa intervenção ou sequer que tenha
havido abuso de um direito processual.

Conclui-se que não se pode manter, por ilegal, a decisão em apreço,
que mandou desentranhar essa resposta do recorrente e o condenou
no pagamento de uma taxa de justiça correspondente ao que erra-
damente classificou de incidente anómalo.

4. Resta apreciar o recurso da decisão que manteve o indeferimento
liminar da oposição.

4.1. Discorrendo sobre o tema do indeferimento liminar da petição
os processualistas opinam que a situação ocorre quando a impro-
cedência da pretensão for tão evidente que o seguimento do processo
não tenha razão alguma de ser, isto é, quando essa inviabilidade res-
salte da simples inspecção da petição inicial com força irrecusável,
sem margem para dúvidas (cfr. ALBERTO dos REIS, Código de Pro-
cesso Civil Anotado, vol. II, 3a ed., p. 385; ANTUNES VARELA
e outros, Manual de Processo Civil, 2a ed., p. 259; e ABÍLIO NETO,
Código de Processo Civil Anotado, 8a ed., p. 364).

Concordamos com este princípio e entendemo-lo aplicável também
à rejeição liminar da oposição à execução fiscal prevista no arto 181o

do CPCI (a que corresponde hoje, com idêntica redacção, o arto 291o

do CPT).
4.2. No caso sub judice vem alegado que a Administração não

cumpriu, por razões só a ela imputáveis, formalidades cujo cumpri-
mento a lei lhe impõe em benefício do contribuinte.

Na verdade, por imposição do § 1o do arto 100o do CCI, o tesoureiro
da Fazenda Pública deveria enviar ao ora recorrente, até ao dia
25-7-83, um aviso postal a dar-lhe notícia da abertura do cofre, a
partir de 1-8-83, para o pagamento da colecta de contribuição in-
dustrial, grupo C, de 1982 que lhe fora liquidada e ora exequenda;
semelhantemente quanto à colecta de contribuição industrial, grupo C,
de 1983, também ora exequenda, deveria, por exigência do mesmo
preceito, esse tesoureiro enviar ao ora recorrente, até ao dia 25-7-84,
um aviso postal a dar-lhe notícia da abertura do cofre, a partir de
1-8-84, para o seu pagamento.

Por sua vez dispunha então o arto 23o do CPCI:
Nos casos de cobrança virtual, os tesoureiros da Fazenda Pública

avisarão os contribuintes, até seis dias antes de findar o prazo de
pagamento com juros de mora, para o efectuarem, sob pena de relaxe.
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§ 1o Os avisos serão entregues no correio, acompanhados de uma
guia em duplicado, e expedidos como correspondência oficial, devendo
o funcionário do correio conferir o seu número com o que da guia
constar e devolvê-la ao tesoureiro, depois de passar recibo num dos
exemplares.

§ 2o Os avisos que não puderem ser entregues aos destinatários
serão devolvidos ao tesoureiro.

§ 3o Só em face da guia de que trata o §1o ficarão os tesoureiros
desonerados de responsabilidade pela falta de expedição dos avisos.

Ora vem alegado — e o acórdão recorrido deu como prova-
do — que, no caso, todos esses primeiros e segundos avisos foram,
por erro da Administração, enviados para uma morada — Rua de
Costa Cabral 1075, 4200 Porto — onde o contribuinte não só não
tinha estabelecimento nem domicílio como era muito diferente quer
da Rau Arménia, 34/36, Porto, que ele, na declaração modelo no 1
de início de actividade e nas declarações modelo no 5 respeitantes
aos exercícios de 1982 e 1983, indicara como sendo a do seu es-
tabelecimento e onde fora visitado pela fiscalização tributária em
8-3-83, quer a da Rua D. Afonso Henriques, 1827, Águas Santas,
Maia, que naquelas duas primeiras declarações indicara como sendo
a do seu domicílio.

O acórdão recorrido, embora reconhecendo que a inexigibilidade
da dívida exequenda, que o recorrente alega daí decorrer, seria fun-
damento legítimo de oposição, sustenta que, apesar da preterição
dessa formalidade legal de um correcto envio de tais avisos postais,
a liquidação se tornou eficaz e exigível ao contribuinte.

Não se ignora a jurisprudência desta Secção do STA em apoio
dessa tese, designadamente o Acórdão — que o aresto recorrido in-
voca — de 9-7-90, in AD no 229, pág. 91.

Mas que a solução não se apresenta com a evidência que, como
vimos, se exige para a prolação de um indeferimento liminar, ressalta
das seguintes considerações:

— A partir da revisão de 1982 a Constituição passou a exigir no
seu arto 268o (no 2 na redacção de 1982 a no 3 na de 1989) a notificação,
aos interessados, dos actos administrativos de eficácia externa e parece
claro que as questionadas liquidações são actos administrativos de
eficácia externa.

— Não estamos perante um mero ou fortuito extravio de corres-
pondência mas perante uma totalmente errada execução — equiva-
lente à omissão — de uma formalidade que a lei impõe, com a ameaça,
inclusive, como vimos, de responsabilizar os funcionários em caso
de incumprimento culposo por parte deles.

4.3. No caso sub judice vem ainda alegada a nulidade da citação
do executado.

O aresto recorrido, face a esta alegação, manteve o indeferimento
liminar da oposição, não por considerar evidente a sua improcedên-
cia — pois até demonstra que essa nulidade ocorre — mas por en-
tender que ela apenas poderia ser arguida dentro do próprio processo
executivo, nunca neste incidente de oposição.

Ora nem sequer se pode afirmar que a jurisprudência desta Secção
do STA seja unânime em considerar de rejeitar liminarmente a ar-
guição dessa nulidade feita em tais condições. Para além de ser de
ponderar que a arguição de tal nulidade ainda é um meio de defesa,
não é de excluir, porque já foi admitida em arestos desta Secção
em casos semelhantes (por exemplo, no Acórdão de 3-7-96, no recurso
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no 19.738) a convolação (ou conversão) processual: o erro na forma
de processo apenas implica que se mande seguir a forma adequada
(cfr. arto 474o, no 3, do CPC) e aqui nem estaremos, segundo a decisão
recorrida, perante erro na forma do processo mas apenas perante
erro na forma do incidente.

4.4. Assim, não podia a instância rejeitar a petição de oposição
liminarmente, como fez.

Na verdade, face ao aí alegado e pedido, não pode assim limi-
narmente afirmar-se que esta é manifestamente inviável, que o seu
malogro é total e inevitável ou que não foi de todo em todo invocado
fundamento admissível de oposição.

5 — Por todo o exposto se concede provimento ao recurso, re-
vogando-se inteiramente o recorrido Acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância e o Despacho da 1a Instância de rejeição liminar
da oposição e que o acórdão recorrido confirmou, despacho esse
que deve, na 1a Instância, aonde os autos regressarão para seguirem
seus regulares termos, ser substituído por outro que respeite este
julgado.

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

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal (vencido, por en-
tender que o contribuinte, ora oponente, de acordo com o art. 8,
no 2, do D.L. 463/79, de 30/12, devia comunicar a nova morada ou
a situação do estabelecimento, não valendo, para suprir tal omissão,
das declarações apresentadas na repartição de finanças para efeitos
da contribuição industrial, pois é o número do contribuinte é que
é relevante, disso até se apercebeu o contribuinte no requerimento
apresentado em 7-11-87, uma vez que não efectuara a alteração de
morada dentro do prazo legal). — Fui presente, Manuel Duarte de
Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

COMPETÊNCIA DO S.T.A. - MATÉRIA DE FACTO.

Doutrina que dimana da decisão:

O SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO É INCOMPE-
TENTE EM RAZÃO DA HIERARQUIA, PARA CONHE-
CER DO RECURSO INTERPOSTO DA SENTENÇA PRO-
FERIDA PELO TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE 1a INSTÂN-
CIA (RECURSO “PER SALTUM”) QUE NÃO TENHA CO-
MO EXCLUSIVO FUNDAMENTO MATÉRIA DE DIREI-
TO.

Doutrina que dimana da decisão:

Recurso no 16.097, EM QUE É RECORRENTE: AUTO FELGUEI-
RAS DE RIBEIRO & Ca, LDa E RECORRIDO: FAZENDA PÚ-
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BLICA. RELATOR: EXMo CONSELHEIRO DR. LÚCIO BAR-
BOSA.

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

1. AUTO FELGUEIRAS DE RIBEIRO & Ca, LDa, com sede
em Margaride, Felgueiras, impugnou judicialmente, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto, a liquidação adicional de IVA
e juros compensatórios efectuada pelo chefe da 1a Repartição de
Finanças de Felgueiras.

O Meritíssimo Juiz do 1o Juizo daquele Tribunal julgou a impug-
nação improcedente.

Inconformada com esta decisão a impugnante interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

“a) O processo deverá ser considerado NULO, uma vez que o
impugnante não foi regularmente notificado na pessoa do seu man-
datário (Arto. 67o. no. 1 CPT) do teor da informação a fls. 27.

b) A sentença deverá ser declarada NULA; nos termos do
Arto.144o.no 1 do C.P.T., por não se pronunciar sobre os factos de-
vidamente articulados pelo impugnante.

c) O recurso ao método presuntivo afigura-se ilegítimo, por não
se verificarem os pressupostos legais à sua aplicação.

Com efeito,
De acordo com o no 1 do arto 82o do CIVA, as liquidações adicionais

só têm lugar quando FUNDAMENTADAMENTE se considera ter
sido liquidado e entregue nos Cofres do Estado Imposto inferior ou
dedução superior aos devidos.

O que manifestamente, não ocorreu.
d) Os resultados da aplicação desse método presuntivo não se en-

contram comprovados de forma inequívoca, sendo certo que é à Ad-
ministração Fiscal que compete esse ónus de prova, de acordo com
o princípio “in dubio contra fisco” - e não o contrário.

Este vício propaga-se à douta decisão recorrida, uma vez que a
mesma aceitou como seus os fundamentos da informação. Pelo que
a sentença está ferida de nulidade.

e) Deste modo, requere-se a anulação total da determinação da
matéria colectável que serviu de base ao cálculo do imposto bem
como os demais encargos legais, face aos motivos invocados na im-
pugnação judicial que, por brevidade, se dá por integralmente
reproduzida.

f) A douta sentença violou os Artos. 67o. no.1, 121o. e 144o. do
CPT e 82o. do CIVA.

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública pugnando pela
manutenção do decidido.

Neste Supremo Tribunal o EPGA defende que este Tribunal é
hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.

Ouvidas as partes sobre esta questão prévia nada disseram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Exmo Magistrado do M.P.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-

téria (vide artos 101o e 102o do C.P. Civil, 45o, do C.P.T., 5o do
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ETAF e 2o e 3o da L.P.T.A.), prejudicando, se procedente, a apreciação
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então.
Dispõe o arto 32o, al. b), do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“. . .
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a Instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria

de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto

não será este Supremo Tribunal o competente mas sim o Tribunal
Tributário de 2a Instância, face ao disposto no arto 41o, no 1, al. a)
do ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreve o ilustre Magistrado:
“. . . O Meritíssimo Juiz deu como provado que os critérios uti-

lizados na delimitação da matéria colectável assentam em índices se-
guros que servem de base à quantificação da matéria colectável, sendo
que tais índices são os estabelecidos nos nos.8, 9 e 10 do probatório.

“Ora nas conclusões das suas alegações, a recorrente sustenta que
os resultados da aplicação do método presuntivo não se encontram
comprovados de forma inequívoca.

“Significa o exposto que o recorrente não aceita toda a factualidade
dada como provada na sentença recorrida.”

Será assim?
Vejamos.
O Mo Juiz levou ao probatório os seguintes factos:
“. . .
“8- Os S.P.F.T., detectaram que na venda de peças não existem

facturas que identifiquem os clientes ou as próprias peças e quando
estão indicadas na sua grande maioria não eram referenciadas.

“9- verificaram ainda que a mesma peça da mesma marca e com
a mesma referência era referida com diversos preços de aquisição.

“10- verificaram também que na contabilidade da impugnante não
existem contas-correntes de fornecedores.”

Destes factos o Mo Juiz tirou uma conclusão, que expressou da
forma seguinte:

“Os critérios utilizados na determinação da matéria colectável as-
sentam em índices seguros que servem de base à quantificação e
a impugnante não os contradisse de forma alguma”.

Ora esta é uma conclusão de facto que o Mo Juiz extraiu dos factos
que levou ao probatório.

Sucede que a impugnante, na conclusão d) das suas alegações,
afirma o seguinte:

“Os resultados da aplicação desse método presuntivo não se en-
contram comprovados de forma inequívoca . . .”

Quer isto dizer que a impugnante questiona expressamente aquele
juizo conclusivo de facto que atrás mencionamos.

Daqui decorre que o recurso, questionando factos, não contém
exclusivamente matéria de direito.

Assim, não é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar,
mas sim o Tribunal Tributário de 2.a Instância, face aos normativos
legais atrás citados.
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Pode, entretanto, o recorrente prevalecer-se do disposto no arto 47.o,
no 2, do C.P.T.

3- Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pela impugnante Auto Felgueiras de Ribeiro & Ca Lda.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em
Esc. 15.000$00 e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Lúcio Barbosa — Rodrigues Pardal —
Brandão de Pinho. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Matéria de facto. Art.o 121o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A «prova produzida» de que há-de resultar a «fundada
dúvida» sobre a existência e quantificação do facto tri-
butário pressuposto de aplicação do art.o 121o do CPT
há-de ser, não só a aduzida pelas partes, mas também
e, sobretudo, a prova que ao juiz se impõe diligenciar,
nos termos do artigo 40o do mesmo compêndio adjectivo.

II — Enfermando a matéria de facto fixada pela 2a Instância
de deficiência que o STA, a funcionar como tribunal
de revista, não pode suprir e que obsta ao julgamento
de recurso, há que, nos termos dos artigos 729o, 3, e
730o, 1, de CPC (”ex vi” artigos 1o e 102o da LPTA),
com as devidas adaptações, revogar a decisão recorrida,
a fim de se proceder a indagações necessárias à recolha
de elementos de facto suficientes para uma conscienciosa
decisão de direito.

Recurso no 17.914, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida INFOLOGIA - Software Profissional, S.A. e Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

A Fazenda Pública recorre do acórdão do Tribunal Tributário de
2a Instância que negou provimento a recurso por si interposto da
sentença do T.T. 1a de Braga que julgou parcialmente procedente
a presente impugnação judicial deduzida por Infologia - Software
Profissional, S.A. a liquidação adicional de contribuição industrial
grupo A, exercício de 1986.

Sintetiza a sua alegação como segue:
1o A recorrida exercia a actividade de Software Profissional, pela

qual estava colectada em contribuição industrial grupo A.
2o Foi feito um exame à escrita, pela Inspecção Geral de Finanças.
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3o Nessa inspecção, foram detectadas irregularidades em duas fac-
turas, no montante de 8000000$00, emitidas por Publicinema - Pro-
dutora de Filmes, Lda.

4o A pretensa sociedade ”Publicinema” não existe, pois não se
encontra registada na Conservatória do Registo Predial, nas Finanças
da área da sua sede, e o n.o de contribuinte usado é falso.

5o Os recibos das quantias das facturas não estão assinados.
6o Perante o probatório, o Tribunal Tributário de 2a Instância negou

provimento ao recurso da Fazenda Pública e confirmou a sentença
recorrida.

7o O douto acórdão recorrido fez errada interpretação da lei,
porquanto:

a) É digno de crédito o exame à escrita da impugnante e, bem
assim, os resultados a que chegou a Inspecção-Geral de Finanças
e que a levou à conclusão de inexistência da empresa ”Publici-
nema, Lda”;

b) Logo é de frisar que nenhum dos documentos em causa se
reveste de credibilidade, pondo em evidência o facto de os recibos
não se encontrarem assinados.

Assim sendo, tais documentos não têm nenhuma força probatória,
logo, não podem ser dignos de crédito e servirem de suporte à escrita
da recorrida;

c) Quanto à prova testemunhal, nenhuma certeza transmite ao jul-
gador, pois o seu interesse na causa as leva a dizer o que muito
bem entendem para a defesa da recorrida.

Assim, é de concluir pela ausência total de credibilidade dos seus
depoimentos;

d) Tanto assim é que os administradores da recorrida desconhecem
a identidade dos sócios da ”Publicinema, Lda”, bem como dos técnicos
que prestaram o serviço;

e) A Administração Fiscal entende que não podem ser aceites como
certas quantias presumivelmente pagas a empresas que não existem,
em virtude de as facturas emitidas serem totalmente falsas;

8o É estranha e anómala a situação verificada em relação às duas
facturas no total de 8.000.000$00, pois poderemos estar perante uma
fuga ao fisco, utilizando este esquema de falsificação de recibos (sem
assinatura), fácil de fazer e difícil de controlar, no sentido de diminuir
os seus lucros tributários.

9o Face à ausência de prova em contrário e perante o exame exaus-
tivo levado a cabo pela Inspecção-Geral de Finanças, é de concluir
pela não aceitação dos pretensos custos, pagos a uma sociedade ine-
xistente - ”Publicinema, Lda”.

10o Assim, o douto acórdão de que se recorre violou os artigos 22o

e 26o, 2, do C.C.I., bem como o artigo 121o do CPT.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,

opinando o Exm.o Magistrado do Ministério Público no sentido do
não provimento do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
No aresto recorrido, considera-se provada a seguinte matéria de

facto:
A) Com datas de 9.XII.86 e 19.XII.86, a impugnante lançou na

sua escrita as facturas ns.o 1179 e 1189, nos valores de 5.000.000$00
e 3.000.000$00 respectivamente, emitidas por ”Publicinema - Produ-
tora de Filmes, Lda”;

B) Esta empresa não é conhecida no local indicado como o da
sua sede;
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C) O seu número de contribuinte constante daquelas facturas não
existe;

D) Ela não consta dos verbetes da contribuição industrial;
E) A mesma não se encontra registada na Conservatória do Registo

Comercial do local da sede;
F) Os recibos das quantias das facturas não estão assinados;
G) Foram prestados à impugnante serviços de tipo dos constantes

daquelas facturas;
H) Os administradores da impugnante desconhecem a identidade

dos sócios da ”Publicinema”, bem como dos técnicos que prestaram
o serviço.

Perante este quadro factual, ao Tribunal ”a quo” apresentou-se
”de dúvida a situação, em que a Fazenda Pública não consegue com-
provar que os serviços em apreço não foram efectivamente prestados
à impugnante (...)”.

Sucede que o probatório apenas nos revela, neste ponto, que ”foram
prestados à impugnante serviços do tipo dos constantes daquelas fac-
turas” - alínea g). Mas, obviamente, isto não conduz a que foram
prestados à impugnante os concretos serviços referidos nas facturas
ns.o 1179 e 1189.

Por outro lado, há, em sede factual ainda, uma total ausência de
posição quanto ao valor das facturas. Vale por dizer que o acórdão
recorrido não nos aponta como reais os valores de 5.000.000$00 e
3.000.000$00 daquelas constantes, abstendo-se, de igual modo, de
avançar com outros números ou, quando menos, de afirmar que os
concretos serviços facturados foram de valor inferior aos mencionados
nas questionadas facturas.

Ora, segundo o artigo 142o do CPT, após o relatório, discrimi-
nar-se-ão os factos considerados provados e mencionar-se-á, de igual
modo, a matéria não provada. Naturalmente, tendo em conta a fac-
tualidade alegada pelas partes nos articulados - artigo 664o, 2a parte,
do CPC.

Enferma, pois, o probatório que nos é presente de deficiências
que importa ultrapassar na instância, tendo-se presente, além do aca-
bado de referir, o princípio do inquisitório pleno consagrado no ar-
tigo 40o do CPT. O julgador de facto, em processo judicial tributário,
não está jungido às provas que as partes apresentam ou requerem.
Pode realizar, oficiosamente, toda e qualquer diligência de prova.

In casu, uma das que, desde logo, se impõe é a junção aos autos
de fotocópia autenticada das facturas em questão que, aliás, se diz
a fls. 41, in fine, terem sido anexadas ao relatório da I.G.F. Mas,
nos autos só encontramos fotocópia autenticada deste - fls 39-48 vo.

Esta consideração vale para os recibos aludidos na alínea f) do
probatório.

Esgotadas as possíveis diligências probatórias e não deixando de
ter em conta que decorre do art.o 373o do Código Civil que a subscrição
é requisito essencial de documento particular, sendo a assinatura que
lhe empresta a sua força probatória, então se emitirá pronúncia sobre
a controvertida prestação de serviços por Publicinema à impugnante.

Para já, temos por prematuro o ”non liquet” afirmado no acórdão
em apreço, o que vale por dizer que, mesmo a admitir-se a pos-
sibilidade de recurso ao artigo 121o do CPT neste processo, em que
se impugnam impostos referentes a exercício anterior à vigência de
tal compêndio adjectivo, não se mostra presente o pressuposto da
sua aplicação.

Expliquemos.
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Como bem alertam os Doutores Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão (CPT Comentado e Anotado, 2a edição, pág. 249,
nota 7), «o preceito (...) carece de aprofundado esforço interpretativo,
a fim de se aferir do seu correcto alcance.

«A ”prova produzida” de que há-de resultar a ”fundada dúvida
sobre a existência e quantificação de facto tributário” há-de ser, não
só a prova aduzida pelas partes, como também e sobretudo a prova
que ao juiz se impõe diligenciar.

«Com efeito, os juízes dos tribunais tributários, devem ”realizar
ou ordenar todas as diligências que considerem úteis ao apuramento
da verdade” (art.o 40o, n.o 1).

«A dúvida que implica a anulação do acto impugnado não pode
considerar-se ”fundada” se assentar na ausência ou na inércia pro-
batória das partes, sobretudo do impugnante.

«Este não deve limitar-se a alegar factos que ponham em dúvida
”a existência e quantificação de facto tributário”.

«Cabe-lhe o ónus de prova de tais factos, sem embargo de o juiz,
no âmbito do seu poder-dever inquisitório, diligenciar também
comprová-los.

«Só mediante a prova concludente de tais factos é que é possível
concluir-se pelo fundamento daquela dúvida».

Ora, na situação vertente, justamente porque diligências algumas
tendente ao apuramento da verdade quanto às questionadas facturas
as instâncias levaram a cabo, precipitado foi o lançar mão do dito
artigo 121o mesmo se aplicável neste processo, salvaguardamos.

Em suma: a decisão de facto pode e deve ser ampliada em ordem
a permitir conscienciosa decisão de direito. Pois se aquela seguramente
apontar para a veracidade das facturas e dos correspondentes recibos,
necessariamente e nessa parte a impugnação procederá - artigos 120o,
a), do CPT e 22o e 26o - n.o 2 do CCI.

Pelo exposto e tendo em mente, com as necessárias adaptações,
o disposto nos artigos 723o, 3, e 730o, 1, do CPC (”ex vi” artigos 1o

e 120o da L.P.T.A.), acorda-se em revogar o acórdão recorrido, a
fim de, após a actividade instrutória conveniente, em parte sugerida,
se proceder a novo julgamento de facto em vista do atinentemente
atrás explanado, decidindo-se a impugnação conforme o sobredito
direito.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Manuel Fernandes Dias — Francisco Rodrigues Pardal. —
Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Indeferimento liminar. Petição. Inter-
pretação. Matéria de facto. Penhora. Bens móveis. Posse.
Detenção. Propriedade. Locação financeira. Restituição da
posse.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se a instância rejeitou liminarmente uns embargos de
terceiro por entender que a embargante não alegara posse
(ofendida), antes se limitara a invocar o seu direito de
propriedade sobre os bens móveis penhorados, segue-se
que está em discussão a interpretação da petição inicial
e não qualquer questão probatória, designadamente acer-
ca de factos constitutivos da posse.

2 — Invoca posse (ofendida) sobre bens móveis penhorados
uma sociedade de locação financeira ao alegar que ad-
quiriu e pagou ao fornecedor esses bens (conforme fac-
tura-recibo que junta) e os entregou ao executado me-
diante contrato de locação financeira pelo qual este ficou
como seu mero detentor para os utilizar nas suas ins-
talações mantendo uma placa identificadora de ser aquela
a sua proprietária.

3 — A conclusão, formulada na petição, de dever “levantar-se
a penhora, com restituição dos bens à embargante”, não
deve interpretar-se como pedido de reconhecimento do
direito de propriedade da embargante sobre esses bens
mas como pedido de restituição da sua situação pos-
sessória anterior.

Recurso no 18 696. Recorrente: CISF Equipamentos — Companhia
Portuguesa, S. A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Con-
selheiro Castro Martins.

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

1. CISF EQUIPAMENTOS — COMPANHIA PORTUGUE-
SA, S. A., com sede no Porto, deduziu em 17-2-94 embargos de terceiro
contra a penhora de bens móveis efectuada em execução fiscal movida
contra ANTÓNIO FERREIRA FRANCISCO.

Por Despacho de 5-7-94 (fls. 56 a 60) o Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (2o Juízo, 2a Secção, processo no 26/94) rejeitou
liminarmente os embargos.

De tal decisão foi interposto per saltum o presente recurso pela
embargante, que assim conclui a sua alegação:

a) A recorrente é uma sociedade de locação financeira que no
exercício da sua actividade social deu em locação a António Ferreira
Francisco os equipamentos discriminados no arto 3o da petição inicial,
os quais foram penhorados pela Fazenda Pública (Fa Pa).

b) A recorrente invocou na petição inicial esse contrato de locação
financeira e alegou ser possuidora em nome próprio dos equipamentos
penhorados, sendo essa posse titulada e sendo a posição do locatário
a de mero detentor.

c) A causa de pedir nos embargos é a lesão da posse e o fundamento
invocado pela recorrente é a situação de possuidora em nome próprio,
que nasceu com a aquisição que fez dos equipamentos.

d) Como afirmam os Professores Pires de Lima e Antunes Varela
em comentário ao no 2 do arto 1.252o do Cód. Civil, “é difícil, senão
impossível, fazer a prova da posse em nome próprio, que não seja
coincidente com a prova do direito aparente”.

e) Quando pede a restituição dos bens visa ser restituída à situação
possessória anterior à penhora.
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f) Admite que se pudesse considerar o pedido apenas parcialmente
procedente, já que os bens haveriam de ficar na detenção do executado,
mas sempre haveria de ser levantada a penhora.

A Fa Pa contra-alegou que a instância apenas considerou provado
o direito de propriedade da embargante e não a sua posse, pelo que
parece estar em causa matéria de facto e, sendo assim, esta Secção
do STA carecerá de competência para o recurso.

A embargante respondeu que em discussão neste recurso de des-
pacho liminar está apenas uma questão de direito.

O Ministério Público emitiu parecer favorável ao provimento do
recurso.

2. A instância rejeitou liminarmente os embargos por entender
que a embargante não alegou posse (ofendida), uma vez que se limitou
a invocar o seu direito de propriedade sobre os bens móveis
penhorados.

Por aqui se vê que, ao contrário do que pretende a Fa Pa, está
em discussão a interpretação da petição inicial e não qualquer questão
probatória, designadamente acerca de factos constitutivos da posse,
pelo que improcede a arguida excepção de incompetência deste STA.

3. Como sustentam a recorrente e o Mo Po, na petição vem invocado
não apenas o direito de propriedade mas também a posse (ofendida)
sobre os bens penhorados, ao alegar-se nos artos 2o, 4o, 6o e 7o desse
articulado que a embargante adquiriu e pagou ao fornecedor esses
bens, como se vê da factura-recibo que constitui o doc. no 3, e os
entregou ao executado mediante contrato de locação financeira pelo
qual este ficou como seu mero detentor para os utilizar nas suas
instalações mantendo uma placa identificadora de ser aquela a sua
proprietária.

Na verdade, conjugando estes factos com o disposto nos artos 1251o,
1253o, al. c), 1263o, als. b) e c), e 1264o do Cód. Civil, verifica-se
que a embargante alega aquisição da posse através da celebração,
na qualidade de compradora, de um contrato de compra e venda
com tradição das coisas móveis seu objecto, bem como alega exercício
de poderes sobre essas coisas correspondentes ao direito de proprie-
dade, como são a celebração, na qualidade de locadora, do referido
contrato de locação financeira com o executado e a entrega a este,
em execução de uma das respectivas cláusulas, dessas coisas objecto
de tal contrato, que o executado recebeu na qualidade de locatário.

4. Também merece censura, como pede a recorrente, o outro fun-
damento pelo qual a instância rejeitou os embargos.

Com efeito, a conclusão, formulada na petição, de dever, a final,
“levantar-se a penhora, com restituição dos bens à embargante”, não
deve interpretar-se conforme infundadamente interpretou o despacho
sob recurso, como pedido de reconhecimento do direito de proprie-
dade da embargante sobre esses bens mas como pedido de restituição
da sua situação possessória anterior, que alega ofendida pela penhora.

5. Pelo exposto concede-se provimento ao recurso revogando-se
o despacho recorrido, o qual deverá ser na instância substituído por
outro que não seja de rejeição liminar dos embargos, salvo se outro
fundamento, diferente dos analisados, o impuser.

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

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Castro Martins (Relator) — Coe-
lho Dias — Rodrigues Pardal. — Fui presente, Carvalho Júnior.

21

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

ÂMBITO DO RECURSO JURISDICIONAL. OPOSIÇÃO À
EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTOS. CRÉDITO DA
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS. EMPRÉSTIMO BAN-
CÁRIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO. LIQUI-
DAÇÃO. ACTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CON-
TENCIOSO. CASO RESOLVIDO. PRINCÍPIO DA
IGUALDADE. GARANTIA DE ACESSO AOS TRIBU-
NAIS.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se em recurso de sentença que julgou inadmissível a ar-
guição da nulidade da citação do executado como fun-
damento de oposição a uma execução fiscal o recorrente
se limita a sustentar a sua razão quanto ao fundo da
questão, isto é, de que se verifica tal nulidade, esque-
cendo-se de discutir a questão prévia da admissibilidade
da sua arguição em sede de oposição, o recurso está
nessa parte votado ao insucesso.

2 — Na celebração ou execução de um contrato de empréstimo
bancário a Caixa Geral de Depósitos (CGD) não actua
revestida de poder ou autoridade administrativa, mas nas
vestes de empresa bancária, na mesma situação dos — e
até em concorrência com os — demais bancos.

3 — Violar-se-ia o princípio da igualdade e a garantia de aces-
so aos tribunais, que a Constituição consagra nos
art.os 13.o e 20.o, n.o 1, se em processo de execução de
um crédito da CGD resultante de tal contrato se negassem
ao sujeito passivo as garantias de defesa que o art.o 815.o,
n.o 1, do CPC reconhece aos sujeitos passivos de idêntica
relação jurídica nos casos em que o credor é outra en-
tidade bancária.

4 — Tal crédito não foi — nem podia ser — apurado através
de uma liquidação com as características de acto ad-
ministrativo susceptível de recurso contencioso e com vo-
cação para se tornar caso resolvido se não impugnado,
pelo que não concorrem os pressupostos que legitimariam
a aplicação das regras restritivas da defesa previstas no
art.o 176o do CPCI.

5 — Em tal caso o executado pode opor-se à execução fiscal
com base em qualquer dos fundamentos previstos no
arto 815o, no 1, do CPC.

Recurso n.o 18.785; Recorrente: Vítor Manuel Baltazar Dias Mendes;
Recorrida: Caixa Geral de Depósitos. Relator: Juiz Conselheiro
Castro Martins.

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

1. VÍTOR MANUEL BALTAZAR DIAS MENDES, residente em
Fortios, Portalegre, deduziu em 14-10-88 oposição a uma execução
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fiscal contra ele instaurada para cobrança de um crédito da CAIXA
GERAL DE DEPÓSITOS (CGD), com sede em Lisboa.

Alegou, em resumo:
a) Os juros compreendidos na quantia exequenda foram calculados

em função de taxa superior à contratada e até à legal.
b) A sua citação para a execução é nula por preterição de for-

malidade essencial, uma vez que não lhe foi entregue o duplicado
do requerimento executivo.

c) Tal omissão prejudicou-o muito porque o privou de conhecer
os fundamentos da execução, constituindo, por isso, nulidade insanável
e arguível a todo o tempo, nos termos dos artos 195o, no 1, al. d),
do CPC e 76o, al. f), e § 3o, do CPCI.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo), por
Sentença de 2-3-90, a fls. 12 vo e segs., julgou a oposição improcedente.

É dessa sentença, com vista à sua revogação, que sobe o presente
recurso, interposto pelo oponente que remata a sua minuta com as
seguintes conclusões:

a) A norma do arto 176o, no 1, al. g), do CPCI, prevista inicialmente
apenas para impostos, tem de ser interpretada com âmbito mais vasto,
nos casos em que o título não foi precedido de contraditório na sua
formação.

b) É esse o caso dos autos no que aos juros se refere.
c) Daí a possibilidade de arguição da sua ilegalidade.
d) Quanto à citação, não pode adoptar-se no processo tributário

um entendimento que defraude o seu objectivo, que só se alcança
completando as normas do CPCI com as do CPC, segundo as quais
é nula a sua citação, por não lhe terem sido entregues nem o título
executivo nem o requerimento que o deu à execução.

e) Não conhecendo da arguida ilegalidade do título e considerando
bem feita a citação, a sentença violou o disposto nos artos 195o, nos 1,
al. d), e 2, al. a), do CPC, e 76o, al. f), e 176o, al. g), do CPCI.

f) Deve revogar-se a decisão recorrida e julgar-se nula a citação
ou, se assim se não entender, ordenar-se a baixa do processo à 1a ins-
tância para ponderação da prova e conhecimento da ilegalidade do
título executivo.

Contra-alegou a CGD sustentando dever confirmar-se a decisão
recorrida.

O Ministério Público emitiu parecer de que o recurso merece pro-
vimento porque a fundamentação da sentença não vale em casos,
como o dos autos, em que não há possibilidade de impugnar a dívida
exequenda: em tais casos, sob pena de postergação do princípio cons-
titucional da garantia de acesso aos tribunais (arto 20o da Consti-
tuição), há que permitir ao executado opor-se à execução com qualquer
fundamento que pudesse usar na impugnação, conforme dispõe agora
o arto 286o, no 1, al. g), do CPT e era a melhor jurisprudência no
domínio do CPCI, à luz do qual foi deduzida a presente oposição
(cfr. o Ac. de 17-2-93, no reco no 14.042).

2. A sentença apresenta a seguinte especificação factual:
“a) A CGD concedeu em 30.12.85 a Novolina — Nova Sociedade

Fabril e Comercial de Azeites, LDA., um empréstimo no montante
de 50.000 contos nos termos constantes do documento junto a fls. 6
a 10 dos autos de execução, que aqui se dá por reproduzido (cf.
ainda doc. fls. 11, 12 e 16).

b) Por termo de fiança de fls. 13 dos mesmos autos, o oponente
constituiu-se fiador e principal pagador do citado empréstimo, res-
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pectivos juros à taxa de 26,5 % ao ano, actualizável pela Caixa dentro
dos limites legais em vigor e demais encargos que à Caixa venham
a ser devidos, dando desde logo o seu acordo a quaisquer modificações
de prazo, juros e outros encargos que viessem a ser convencionados
entre a Caixa e a Novolina (cf. cit. doc. de fls. 13 e 14).

c) A operação de crédito referida em a) foi renovada em 27.6.1986,
por novo período de 180 dias, nas mesmas condições, à excepção
da taxa de juro que foi alterada para 21% ao ano (cf. doc. de fls. 16).

d) Tal operação de crédito veio a ser novamente renovada em
19.1.87, por novo período de 180 dias, com alteração da taxa de juro
para 18% ao ano (cf. doc. de fls. 19 dos autos de execução).

e) Os juros vencidos de 25.3.87 a 7.10.87 foram calculados pela
CGD à taxa de 19,5% ao ano, nos termos do arto 7 do DL no 344/78
de 17.11, na redacção dada pelo DL no 83/86 de 6.5 (cf. doc. de
fls. 4 e 5).

f) O oponente foi citado para a execução por carta registada com
avido de recepção, que se mostra por si assinado (cf. doc. de fls. 22
dos autos de execução).”

3. Para julgar a oposição improcedente, a sentença fundamentou-se
nestes factos e nos considerandos de direito que assim se podem
resumir:

a) Nenhuma das questões suscitadas pela oponente pode constituir
fundamento de oposição em execução fiscal, por não integrarem qual-
quer das alíneas do arto 176o do CPCI, que é taxativo, pese embora
a relativa amplitude da sua alínea g).

b) Assim, e desde logo, a questão de juros suscitada pela oponente
não é enquadrável na alínea a) desse preceito (que “respeita à ile-
galidade absoluta ou abstracta da dívida exequenda”), pois cai no
campo da ilegalidade concreta da liquidação dessa dívida, que, como
é jurisprudência pacífica e decorre dos artos 145o, § único, e 176o,
al. g), do CPCI, não pode ser apreciada em sede de oposição fiscal,
qualquer que tenha sido a entidade que procedeu a essa liquidação.

c) A arguida nulidade de citação também não constitui fundamento
de oposição.

d) “De qualquer modo sempre se dirá que, sendo a execução fiscal
instaurada mediante despacho lavrado no título executivo, portanto
sem necessidade de requerimento inicial (cf. arto 172 CPCI), não
faz sentido a exigência de entrega de duplicado deste ao citado. Aliás,
a lei fiscal não prevê tal formalidade, como é óbvio (cf. arto 67 do
CPCI)”.

4.Como vimos, a oposição foi deduzida com estes dois fundamentos:
a) Os juros compreendidos na quantia exequenda foram calculados

a uma taxa superior à contratada e até à legal; e
b) A citação para a execução é nula, por falta de entrega do du-

plicado “do requerimento executivo”.
4.1. Sobre a primeira destas questões a sentença emitiu a pronúncia

de não poder constituir fundamento de oposição à execução fiscal.
Contra esta pronúncia se manifestou o oponente na sua minuta

de recurso sustentando ser admissível a discussão, em oposição à
execução, sobre qual a taxa de juros devida, em casos, como o presente,
em que o título não foi precedido de contraditório na sua formação.

Por isso se conhecerá desta questão prévia da admissibilidade de
tal fundamento de oposição, com a advertência, desde já, de que
não se apreciará o fundo dessa causa de pedir: se ao recorrente for,
naquele ponto prévio, reconhecida razão, a consequência será bai-
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xarem os autos à instância para ela conhecer dessa questão substancial,
ainda não apreciada.

4.1. Sobre a arguida nulidade de citação também a sentença emitiu
a pronúncia de que ela “não constitui, igualmente, fundamento de
oposição”.

Nada se disse, todavia, na minuta de recurso contra esta pronúncia,
que assim se deixou transitar em julgado. Na verdade, o recorrente
limitou-se a sustentar a sua razão quanto ao fundo da questão, isto
é, de que se verificava tal nulidade, esquecendo-se completamente
de discutir a questão prévia da admissibilidade da sua arguição em
sede de oposição. Ora só depois de uma resposta positiva neste do-
mínio prejudicial é que se poderia entrar nessa questão de fundo,
que por isso já não é mais possível discutir neste processo incidental
de oposição.

Nem altera esta conclusão a circunstância de a sentença, depois
daquela pronúncia de inadmissibilidade, ter acrescentado (em claro
obiter dictum introduzido pela típica fórmula “de qualquer modo
sempre se dirá”) algumas palavras sobre a não exigência legal de
requerimento inicial para instauração da execução fiscal e, portanto,
da entrega de duplicado do mesmo ao citando.

Por isso neste recurso não se conhecerá de tal questão.
5. Passa, pois, a conhecer-se da admissibilidade de, em oposição

a esta execução fiscal, os tribunais apreciarem se os juros compreen-
didos na quantia exequenda foram calculados a uma taxa superior
à permitida pelas normas contratuais ou legais.

Não é a primeira vez que esta Secção se vê confrontada com tal
problema; e a resposta que deu, designadamente no Acórdão de
17-2-93, recurso 14.042, in AP-DR de 15-1-96, págs. 594 e segs., foi,
como aqui não pode deixar de ser, afirmativa.

5.1. Poderia pôr-se o problema da constitucionalidade da norma
que ao tempo da instauração desta execução atribuía aos tribunais
tributários competência para a cobrança coerciva dos créditos de di-
reito privado da CGD. Mas não se discutirá aqui tal questão porque
não vem suscitada e, em homenagem ao disposto no arto 8o, no 3,
do Cód. Civil, aceita-se a tese largamente maioritária desta Secção
de que essa norma não era inconstitucional.

5.2. Não podemos, contudo, escamotear o facto de estarmos perante
a execução de um crédito resultante de um empréstimo bancário,
portanto de um contrato de direito privado em que a CGD nunca
actuou revestida de poder ou autoridade administrativa, do chamado
jus imperii, sequer de poderes administrativos delegados como sucede
com certos actos das associações públicas ou dos concessionários,
mas nas vestes de empresa bancária, na mesma situação dos — e até
em concorrência com os — demais bancos.

Portanto, violar-se-ia o princípio da igualdade, consagrado no
arto 13o da Constituição se ao sujeito passivo dessa relação jurídica
se negassem as garantias de defesa que o arto 815o, no 1, do CPC
reconhece aos sujeitos passivos de idêntica relação jurídica nos casos
em que o credor é uma entidade bancária diferente da CGD.

5.3. Não se ignora que o § único do arto 145o do CPCI dispunha
(semelhantemente ao que hoje dispõe o arto 236o do CPT) ser na
execução fiscal — ou no seu incidente de oposição — vedado conhecer
se a dívida exequenda foi devidamente liquidada; e o arto 176o do
mesmo CPCI também proibia que em oposição à execução fiscal se
apreciasse a legalidade da liquidação da dívida exequenda.
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Todavia, ambas estas normas se referem a dívidas objecto de li-
quidação, termo que aqui se deve entender empregado em sentido
técnico, como acto administrativo contenciosamente recorrível: ou
imediatamente ou após impugnação administrativa necessária para
abrir a via contenciosa. Só assim, aliás, se compreende que o legislador
tenha, no arto 154o do CPCI, equiparado essas decisões administra-
tivas — das quais entretanto foi extraído o título executivo para co-
brança coerciva — a “decisão com trânsito em julgado”. É que se
trata, em tal caso, de acto administrativo susceptível de recurso con-
tencioso e com vocação para se tornar caso resolvido se não impugnado
ou se objecto de impugnação rejeitada ou julgada improcedente.

E então, se estamos efectivamente perante caso resolvido, nada
mais lógico do que limitar a defesa, em oposição a execução fiscal,
aos fundamentos excepcionais previstos no arto 176o do CPCI (ou
aos agora previstos, com maior rigor técnico, no arto 286o, no 1, do
CPT).

Ora o crédito aqui exequendo não foi, porque nem podia ser, apu-
rado através de um acto de liquidação com essas características de
acto administrativo susceptível de recurso contencioso e com vocação
para se tornar caso resolvido se não impugnado. Por isso não con-
correm no caso os pressupostos que legitimariam a aplicação das
regras restritivas da defesa previstas no citado arto 176o do CPCI.

Aliás, a leitura que assim se faz do arto 176o do CPCI é a única
que o compatibiliza com o arto 20o, no 1, da Constituição, que a
todos assegura o acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos
e interesses legítimos; e foi essa a solução expressamente adoptada
no arto 286o, n.os 1, alínea g), e 2, do CPT.

5.4. Conclui-se pela admissibilidade de, em oposição a esta execução
fiscal, se apreciar se os juros compreendidos na quantia exequenda
foram calculados a uma taxa superior à permitida pelas normas con-
tratuais ou legais.

6. Pelo exposto acorda-se nesta Secção do STA em conceder pro-
vimento parcial ao recurso revogando-se a sentença recorrida para
que a instância prossiga no tribunal a quo a fim de aí ser proferida
nova decisão que respeite este julgado.

Custas pelo recorrente e pela exequente CGD, com 40% de pro-
curadoria, e na proporção de um terço pelo recorrente e dois terços
pela recorrida C.G.D..

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente: Ma-
nuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTOS.
DUPLICAÇÃO DE COLECTA. LIQUIDAÇÃO. CON-
TRIBUIÇÃO INDUSTRIAL. REVISÃO. TRIBUTAÇÃO
PELO GRUPO B. NULIDADE. PRETERIÇÃO DE FOR-
MALIDADE LEGAL. IMPUGNAÇÃO JUDICIAL.



26

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Código da Contribuição Industrial (CCI) permitia, em
certas circunstâncias, a revisão pelo chefe da repartição
de finanças da liquidação (inclusive aplicando aos con-
tribuintes do grupo A as regras de tributação do grupo B)
até ao fim do 5.o ano posterior ao do exercício em causa.

2 — Se numa liquidação de contribuição industrial ocorreu
preterição de formalidade legal, é questão que, por con-
tender com a sua legalidade em concreto, se podia discutir
em sede de impugnação judicial (que os artos 268o da
Constituição, 78o e 136o do CCI, e 5o e 89o do CPCI
ao tempo permitiam) mas não de oposição à execução
fiscal (cfr. artsos 145o, § único, e 176o do CPCI, a que
correspondem, hoje, os artos 236o e 286o do CPT).

Recurso n.o 19.013; Recorrente: Rui Sousa e Silva, Lda.; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

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

1.RUI SOUSA E SILVA, LDA., com sede em Lisboa, deduziu
em 12-12-85 oposição a uma execução fiscal contra ela instaurada
para cobrança de um crédito de contribuição industrial, grupo B,
de 1984.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (5o Juízo), por
Sentença de 25-1-93, a fls. 16/18, julgou a oposição improcedente.

Dessa sentença foi pela oponente interposto recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, que por Acórdão de 9-11-93, a fls. 39/41,
lhe negou provimento.

É desse aresto, com vista à sua revogação, que sobe o presente
recurso, de novo interposto pela oponente, que remata a sua minuta
com as seguintes conclusões:

a) Ao considerar que não procede a alegada inexigibilidade à re-
corrente da contribuição industrial pelo grupo B, por pertencer ao
grupo A, com o fundamento de que tal implica a apreciação em
concreto do acto tributário questionado, a decisão recorrida violou,
por erro de interpretação, a alínea h) do no 1 do arto 286o do CPT.

b) Ao considerar que no caso em apreço há uma única colecta,
decidiu-se em contrário da prova produzida, na medida em que está
provado ter havido colecta pelo grupo A (autoliquidação confirmada)
e colecta pelo grupo B (oficiosa).

c) Ao decidir não ter ocorrido duplicação de colecta quando se
prova que a dívida exequenda resultou de liquidação normal pelo
grupo B e a recorrente pagou pelos mesmos factos tributários, e re-
lativamente ao mesmo exercício, contribuição pelo grupo A, o acórdão
recorrido violou o arto 287o do CPT.

Não houve contra-alegação.
O Ministério Público emitiu parecer de que o recurso não merece

provimento porque a recorrente sustenta a sua tese em factos que
não foram considerados no acórdão recorrido, o qual, por outro lado,
face à factualidade que fixou e que este tribunal de revista tem de
aceitar, julgou com correcção legal.
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2. Eis a especificação factual feita no aresto recorrido:
“a) Com base na certidão de relaxe de fls. 2 do processo principal,

extraída do conhecimento no 958, de contribuição industrial grupo B,
do ano de 1984, foi instaurada a execução fiscal no 15.453/85 para
cobrança de quantia de 49.500$00;

b) A recorrente autoliquidou a contribuição industrial na declaração
mod. 2, em relação ao exercício de 1984, tendo pago a importância
de 3.302$00 (docs. de fls. 4 e 25).”

3. Para negar provimento ao recurso e assim manter a sentença
que julgara a oposição improcedente, o acórdão recorrido apreciou
da seguinte forma os dois fundamentos desse recurso, que são os
mesmos que a recorrente de novo invoca no presente recurso perante
este STA:

a) Quanto à inexigibilidade da contribuiçao industrial pelo grupo B,
por pertencer ao grupo A:

O que a recorrente afronta, afirmando que, por ser contribuinte
do grupo A, não podia ser tributada pelo grupo B, não é a ine-
xigibilidade da dívida mas a própria liquidação, em que se integra,
como acto preparatório, a definição dessa cédula contributiva; ora
essa alegação respeita à legalidade em concreto da dívida exequenda,
que não pode constituir fundamento de oposição.

b) A alegada duplicação de colecta não se verifica, pois há uma
única colecta: a autoliquidação feita pela recorrente era provisória,
sujeita a ser corrigida e absorvida, como no caso aconteceu, pela
liquidação definitiva que a Administração Fiscal efectuou e que fixou
a colecta.

4. Contra esta pronúncia alega a oponente que o aresto sob recurso
decidiu em contrário da prova produzida, pois a referida autoliqui-
dação foi confirmada.

Mas, para além de a instância não ter especificado tal facto como
provado e de ser vedado a este tribunal de revista rediscutir a matéria
factual (cfr. arto 21o, no 4, do ETAF), de salientar é que o Código
da Contribuição Industrial (CCI) permitia, em certas circunstâncias,
a revisão pelo chefe da repartição de finanças — para tanto, pois,
competente — da liquidação (inclusive aplicando aos contribuintes do
grupo A as regras de tributação do grupo B) até ao fim do 5o ano
posterior ao do exercício em causa (cfr. artos 84o e segs. do CCI).

Ponto era que nessa revisão se não deixasse de levar em conta
o anteriormente liquidado ou autoliquidado; mas não é disso que
se queixa a oponente.

Com o aresto sob recurso se tem, pois, de concluir que não se
verificam os pressupostos da figura da duplicação de colecta.

Por outro lado, e atento o acima exposto, carece de fundamento
a tese — que a recorrente parece afirmar mas que de modo nenhum
demonstra — de que a liquidação da colecta de contribuição industrial
exequenda sofre de nulidade por ter sido feita segundo as regras
de tributação do grupo B.

Enfim, se nessa liquidação ocorreu, porventura, preterição de for-
malidades legais — que a recorrente parece arguir sem especificar —,
é questão que, por contender com a sua legalidade em concreto,
se podia discutir em sede de impugnação judicial (que os artos 268o,
no 3, da Constituição, 78o e 136o do CCI, e 5o e 89o do CPCI ao
tempo permitiam) mas não de oposição à execução fiscal, como a
própria recorrente aceita a fls. 48 (cfr. artos 145o, § único, e 176o

do CPCI, a que correspondem, hoje, os artos 236o e 286o do CPT).
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5. Pelo exposto acorda-se nesta Secção do STA em negar pro-
vimento ao recurso.

Custas pela recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Apoio judiciário. Oposição à execução fiscal. Custas. Inde-
ferimento liminar. Pendência da causa. Julgamento. Trân-
sito em julgado. Garantia de acesso aos tribunais.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As normas do arto 20o da Constituição e do DL 387-B/87
que contemplam o apoio judiciário devem interpretar-se
de harmonia com os objectivos visados pelo legislador
ao criar tal sistema de garantia de acesso ao direito e
aos tribunais.

2 — O pedido de apoio judiciário só pode ser formulado na
pendência da causa, sendo de indeferir liminarmente se,
depois de ela julgada por decisão transitada, for apre-
sentado apenas para efeito de não pagamento de custas.

Recurso n.o 19 035. Recorrente: COMADE — Comércio e Manufac-
turas de Madeira, L.da; recorrida: Fazenda Pública; relator: Juiz
Conselheiro Castro Martins.

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

1. COMADE — COMÉRCIO E MANUFACTURAS DE MA-
DEIRA, L.DA, com sede na Estrada da Pontinha, Carnide, Lisboa,
deduziu em 12-11-92 oposição a uma execução fiscal contra ela ins-
taurada por dívida ao CRSS de Lisboa.

O Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa (1o Juízo), por
despacho liminar de 30-5-94, a fls. 49/50, rejeitou essa oposição e
condenou a oponente nas custas.

Tal despacho foi notificado à oponente e transitou em julgado,
após o que o processo foi à conta.

Tendo sido, por carta expedida sob registo postal em 1-7-94, no-
tificada dessa conta, bem como para pagar a quantia de custas assim
liquidada, a oponente apresentou em 15-9-94 pedido de apoio ju-
diciário na modalidade de dispensa total do pagamento de custas.

Por despacho de 19-9-94, a fls. 57, o Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância (1o Juízo) indeferiu liminarmente esse pedido.
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É de tal despacho de 19-9-94, com vista à sua revogação, que sobe
o presente recurso, interposto pela oponente que remata a sua minuta
com as seguintes conclusões:

a) O apoio judiciário destina-se a todos aqueles que demonstrem
não dispor de meios económicos para custear os encargos do pro-
cesso — arto 7o do DL no 387-B/87-12-29.

b) A ora recorrente apresentou o seu pedido de apoio judiciário,
na modalidade de dispensa do pagamento de custas, quando se viu
confrontada com o seu montante — quase 11 000 contos.

c) Nos termos do arto 22o do diploma citado, podia fazê-lo em
momento posterior aos articulados, devendo entender-se que este mo-
mento se pode prolongar até ao termo do prazo para o pagamento
das custas.

d) A entender-se de outro modo, com o fundamento de que a
causa em apreço estava finda, “estaria a restringir-se o alcance e
os objectivos consignados no referido DL 387-B/87, maxime nos seus
artos 1o, 7o, 15o e 22o”.

e) A mera inexigência de preparos prévios nos processos de oposição
à execução seria então bastante para proteger os oponentes que não
dispusessem de capacidade económica para custear os respectivos en-
cargos judiciais.

Não houve contra-alegação.
Foi lavrado despacho de sustentação (fls. 75/76).
O Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de que o recurso

não merece provimento porque o despacho recorrido fez correcta
aplicação da lei e tem apoio na jurisprudência, de que citou os Acór-
dãos desta Secção de 24-6-92, no recurso 14 244 (in AP-DR de 22-2-95,
pág. 1909) e da Rel. de Coimbra de 5-11-91 e 19-11-91, in BMJ,
no 411, pág. 664.

2. Para indeferir liminarmente o pedido de apoio judiciário, o tri-
bunal a quo fundamentou-se no arto 26o, no 2, do DL 387-B/87 e
nos seguintes considerandos, como se alcança do despacho recorrido
e do de sustentação deste:

a) Quando foi requerido o apoio judiciário já o processo (de opo-
sição) se encontrava findo, por decisão transitada em julgado, pois
a lide extingue-se pelo julgamento e não pelo pagamento das custas.

b) O apoio judiciário pretendido pressupõe a pendência da causa,
já que visa impedir que, por insuficiência económica, o requerente
fique impossibilitado de ali fazer valer os seus direitos (arto 1o do
DL 387-B/87).

Contrapõe, como vimos, a recorrente que podia requerer o apoio
judiciário em momento posterior aos articulados, devendo entender-se
que este momento se pode prolongar até ao termo do prazo para
o pagamento das custas.

3. A solução perfilhada pela instância é a que tem sido acolhida
não só por este STA mas também pelos tribunais superiores da ju-
risdição comum. Neste sentido se podem, entre outros, apontar os
arestos citados pelo Mo Po e os Acórdãos desta Secção de 19-10-95,
8-11-95, 15-11-95 e 13-12-95, nos recursos nos 19 407, 19 610, 19 792
e 19 456, respectivamente, bem como o do STJ de 2-2-93 no recurso
no 80 756.

E é de corroborar essa jurisprudência.
Na verdade, em seu favor depõem a letra e o espírito da lei.
3.1. Ao dispor no arto 17o, no 2, do DL no 387-B/87-12-29 que

o pedido de apoio judiciário pode ser formulado em qualquer estado
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da causa, o legislador exprimiu-se de modo a significar que tinha
em mente dever ele ser deduzido enquanto a causa existisse, estivesse
pendente. Ora após o trânsito em julgado de decisão que extinga
a lide, continuará a existir materialmente um processo mas não mais
uma causa.

Por outro lado, ao mandar indeferir liminarmente esse pedido quan-
do for evidente a improcedência da pretensão do impetrante na causa
para a qual o apoio é solicitado, o arto 26o, no 2, do citado diploma
também está a pressupor que a causa ainda esteja então pendente,
pois constituiria um ilogismo que, após decisão transitada em julgado
— que é, salvo revisão, intocável e indiscutível —, o tribunal fosse
chamado a reapreciá-la para decidir se era evidente ou não a sua
improcedência.

3.2. À mesma conclusão chegamos se partirmos em busca do espírito
da lei, designadamente dos objectivos por ela visados.

Com efeito o arto 1o, no 1, do referido decreto-lei — que visa efec-
tivar, nesse específico domínio do apoio judiciário, a garantia de acesso
aos tribunais consagrada no arto 20o da Constituição — define como
seu objectivo “promover que a ninguém seja dificultado ou impedido,
em razão da sua condição social ou cultural, ou por insuficiência
de meios económicos”, fazer valer ou defender os seus direitos.

Esse objectivo é, pois, o de evitar que, designadamente por in-
suficiência de meios económicos, alguém veja coarctada a possibilidade
de recorrer a tribunal para defesa dos seus direitos e interesses
legítimos.

Ora em casos como o dos autos, em que a interessada veio efec-
tivamente defender em juízo a sua posição e a causa está julgada
por decisão transitada, sendo essa já a situação no momento da for-
mulação do pedido de apoio judiciário, não se verificam os pres-
supostos que, segundo o legislador, justificariam a sua concessão, pois
esta não visaria ultrapassar qualquer dificuldade ou impossibilidade
dessa interessada em recorrer ao tribunal.

3.3. Conclui-se que improcedem as conclusões da minuta de recurso
e que a instância não violou qualquer das normas que ali se apontam
como infringidas, antes decidiu correctamente ao indeferir in limine,
ao abrigo do no 2 do arto 26o do DL 387-B/87, o pedido de apoio
judiciário em apreço.

4. Pelo exposto acorda-se nesta Secção do STA em negar pro-
vimento ao recurso.

Custas pela recorrente, com o mínimo de procuradoria.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, Ma-
nuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Suspensão da instância. Caso julgado formal.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Proferido despacho a suspender a instância até decisão
final a proferir em causa prejudicial, tal despacho, logo
que transitado, faz caso julgado formal no processo
respectivo;

II — Assim, proferida sentença antes de decidida a causa pre-
judicial, a mesma não pode manter-se na ordem jurídica.

Recurso n.o 19 174. Recorrente: Carlos Alberto Pinto Ferreira; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. CARLOS ALBERTO PINTO FERREIRA, identificado nos au-
tos, impugnou judicialmente a liquidação de imposto complementar
e juros compensatórios, referente ao ano de 1988, acto tributário
esse praticado pela Repartição de Finanças de Espinho.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro recebeu
a impugnação.

Posteriormente, proferiu despacho ordenando a suspensão da ins-
tância até decisão final a proferir no processo de impugnação judicial
de imposto profissional deduzido pelo impugnante.

Mais tarde, e sem que estivesse decidido o referido processo de
impugnação de imposto profissional, o Mo Juiz do referido Tribunal,
entendendo que aquele despacho fora proferido no uso de um poder
discricionário do juiz, veio, em decisão de fundo, julgar a impugnação
intempestiva, absolvendo o Estado da instância.

Inconformado com tal decisão o impugnante interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

”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 — Em tal processo de impugnação judicial havia sido proferido
despacho ordenando a suspensão da instância até decisão final do
respectivo processo de impugnação de imposto profissional, por haver
uma clara relação de dependência de um ao outro;

3 — Sem que tivesse sido esgotado ou cumprido tal condicionalismo,
foi pelo Mo Juiz do Tribunal ”a quo” proferida sentença, pela qual
considerou a impugnação intempestivamente apresentada;

4 — Ora, nos termos do Arto 672o do C.P.Civil, os despachos, bem
como as sentenças, que recaiam unicamente sobre a relação processual
têm força obrigatória dentro do processo, salvo se por sua natureza
não admitirem o recurso de agravo;

5 — Ao tempo, não foi tal despacho objecto de qualquer recurso,
pelo que o mesmo transitou em julgado;

6 — Assim sendo, o despacho que decretou a suspensão da instância
passou a gozar de força e autoridade de caso julgado formal, obstando,
por isso, a que no mesmo processo se decida diferentemente enquanto
não se cumprir o condicionalismo que o determinou;

7 — O condicionalismo ou circunstancialismo processual subjacente
àquele despacho mantém-se inalterado;
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8 — Daí que a douta sentença sob recurso, proferindo decisão em
desrespeito à autoridade do caso julgado formado no despacho de
suspensão da instância vindo de referir, haja violado o disposto no
arto 672o do C.P.Civil, devendo, por isso, ser revogada;

Quando assim se não entenda,
9 — Na douta sentença sob recurso considerou-se, por outro lado,

que a impugnação oportunamente apresentada o foi intempesti-
vamente;

10 — Por se haver considerado, fundamentalmente, que o Arto 7o

do D. L. no 154/91, de 23/4, era inaplicável à situação sub iudice,
pelo que havia que contar o prazo para a dedução da impugnação
nos termos do Código do Processo Tributário;

11 — Ora, o regime transitório definido em tal artigo prescreve,
contudo, que, enquanto os respectivos códigos ou leis tributárias não
forem adaptados às disposições do Código do Processo Tributário,
os impostos de cobrança virtual continuarão a ser cobrados pelo regime
anterior a este código, o qual também se aplicará à contagem dos
respectivos prazos de reclamação ou impugnação judicial;

12 — O que o legislador pretendeu, seguramente, foi mandar aplicar
o antigo regime relativamente a determinadas situações tributárias,
no que toca a impostos determinados, concretamente aos impostos
de cobrança virtual;

13 — O que há que averiguar, para efeitos de aplicação de tal regime
transitório, e enquanto se verificar o condicionalismo aí previsto, é
quais os impostos que o legislador colocou sob a sua alçada e não
qual o método de cobrança em determinado momento;

14 — Afigura-se ao recorrente que às situações tributárias referidas
no falado Arto 7o e no que toca ao imposto complementar, aqui
em causa, por ser um imposto de cobrança virtual, se aplica o regime
anterior ao Código do Processo Tributário;

15 — Assim, o regime aplicável à situação em apreço, no que toca
à determinação do momento de início da contagem do prazo de im-
pugnação é o definido pelo respectivo Código do Imposto Comple-
mentar e Código do Processo das Contribuições e Impostos;

16 — Nos termos de tal regime, a impugnação deve ser apresentada
no prazo de 90 dias contados do dia imediato ao da abertura do
cofre para cobrança das contribuições e impostos, sendo que esta
ocorre durante o mês seguinte ao do débito ao Tesoureiro da Fazenda
Pública;

17 — No caso dos autos o débito ao Tesoureiro ocorreu no dia
17/07/91, pelo que a abertura do cofre ocorreu no primeiro dia de
Agosto de 1991;

18 — Nessa medida, o prazo para dedução da impugnação judicial
começou a correr, pois, em 2 de Agosto de 1991;

19 — Ora, tendo sido apresentada a impugnação judicial em 30 de
Outubro de 1991, foi-o, seguramente, dentro do prazo de 90 dias,
o qual se admite corre de forma contínua por se estar em presença
de um prazo substantivo;

20 — A douta sentença sob recurso, considerando intempestiva a
impugnação apresentada, violou, pois, por errada interpretação, o
arto 7o do D. L. no 154/91, de 23/4 e Artso 58o do Código do Imposto
Complementar e 89o do Código do Processo das Contribuições e
Impostos.”

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública sustentando que
o recurso não merece provimento.

33

Outro foi o entendimento do EPGA junto deste Supremo Tribunal
o qual, em douto parecer, conclui que o Mo Juiz não poderia ter
proferido sentença enquanto a instância estava suspensa, sendo igual-
mente de concluir que a impugnação foi deduzida tempestivamente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Importa decidir previamente se o Mo Juiz poderia ter proferido

sentença num momento em que a Instância estava suspensa. Para
tanto, há que assentar no seguinte quadro fáctico:

a) — Em 19/10/92 o Mo Juiz proferiu um despacho nos autos, em
que sustenta expressamente haver uma ”relação de dependência entre
o presente processo de impugnação judicial de imposto complementar
e aquele de impugnação judicial de imposto profissional”.

b) — Tal despacho transitou em julgado.
c) — Em 15/7/94 o Mo Juiz proferiu sentença julgando a impugnação

improcedente por intempestiva, considerando expressamente que, não
obstante a instância estar suspensa, tal suspensão não era impeditiva
da prolação da sentença.

3. Apreciemos desde já esta questão.
Será que o Mo Juiz poderia proferir sentença num momento em

que a instância estava suspensa?
O entendimento do Mo Juiz ”a quo” para a prolação da sentença,

num momento em que a instância estava suspensa, tem a ver com
o seu entendimento de que o despacho de suspensão da instância
proferido nos autos cabia nos poderes discricionários do juiz, logo
livremente revogável pelo mesmo, a todo o tempo e em qualquer
fase processual.

Não é este, porém, o nosso entendimento.
Na verdade, afigura-se-nos que aquele poder de suspender a ins-

tância, com o referido conteúdo, não é um poder discricionário. Ao
ordenar a suspensão da instância, até que seja decidida uma outra
impugnação, já deduzida, esse requisito de dependência impõe um
limite ao exercício desse poder — vide Acórdãos deste S.T.A. de
19/10/95 (rec. 19.233), de 11/10/95 (rec. 19.242) e de 17/1/96
(rec. 19.164).

E independentemente de se tratar ou não de um acto discricionário,
o certo é que, proferido tal despacho, ordenando a suspensão da
instância até decisão final a proferir noutro processo, o mesmo, logo
que transitado, tornou-se caso julgado formal, nos termos do arto. 672o

do C.P.Civil, ficando pois com força obrigatória dentro do processo.
Assim, proferido esse despacho, não pode o Mo juiz proferir sentença
final, estando suspensa a instância, até que seja decidida a causa
prejudicial — vide Acórdãos deste S.T.A. de 19/10/95 (rec. 19.181)
e de 17/1/96 (rec. 19.164).

Logra pois êxito a pretensão do impugnante na parte ora em
apreciação.

E porque assim é está prejudicado o conhecimento da segunda
questão, ou seja, saber se a impugnação foi ou não deduzida
tempestivamente.

4 — Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso
interposto pelo impugnante Carlos Alberto Pinto Ferreira, revogan-
do-se, em consequência, a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa — Agostinho Castro Martins — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Direito processual. Pedido de aclaração de acórdão.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O pedido de aclaração da decisão pressupõe a obscu-
ridade ou antiguidade de algum trecho essencial da
mesma.

II — Assim, se o requerente demonstra ter percebido o único
sentido possível de determinada expressão, não alegando,
embora invoque a sua ambiguidade, quais os sentidos
distintos que atribui àquela, e denotando, sim, discordar
do decidido, o pedido de aclaração deve ser indeferido.

Recurso no 19.743 de que é recorrente Confecções Guadalupe, Lda.
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo.
Conso. Dr. COELHO DIAS.

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

1. ”Confecções Guadalupe, Lda., notificada do acórdão de fls.77,
veio, tempestivamente, ao abrigo do art.669o do CP.Civil, requerer
o esclarecimento daquele, no tocante à sua condenação nas custas,
considerando ambíguo e contraditório o sentido a atribuir à expressão
”Custas pela recorrente”, porquanto, tendo aderido ao regime es-
tabelecido pelo DL.225/94, cujo art.2o, 1, a) dispunha que o pagamento
integral do imposto até 30 Nov.94 implicava a dispensa total do pa-
gamento de custas, nenhuma quantia lhe sendo, por isso, exigível
a esse título, aquela condenação seria, pelo menos aparentemente,
contraditória com o aludido regime.

1.1. Ouvida a FaPa recorrida, nada veio dizer aos autos.
1.2. O Exmo.Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

desfavorável à requerente, pois que esta não imputava à expressão
”Custas pela recorrente” qualquer obscuridade ou ambiguidade, dis-
cordando, sim, da condenação em custas, pois esta contrariaria o
regime de custas decorrente do DL.225/94, discordância que só poderia
configurar o ataque ao decidido por erro de julgamento, mas em
via de recurso.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Ora, conforme afirmam A.Varela, M.Bezerra e S. e Nora, ”Ma-

nual de processo Civil”, 2a Ed., pág.693 ”O pedido de aclaração tem
cabimento sempre que algum trecho essencial da sentença seja obscuro
(por ser ininteligível o pensamento do julgador) ou ambíguo (por
comportar dois ou mais sentidos distintos)”.

E a requerente, que bem demonstra ter percebido o único sentido
possível da expressão ”custas pela recorrente”, ou seja, a sua con-
denação nas custas do recurso que interpôs neste processo de im-
pugnação judicial, por este STA se ter declarado incompetente, em
razão da hierarquia, para dele conhecer, tribunal para que recorrera,
”per saltum”, da decisão da instância, embora se refira, indevidamente,
a ambiguidade daquela expressão, já que não alega poder comportar
a mesma dois ou mais sentidos distintos, visa, claramente, discutir
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o acerto da sua condenação em custas, face ao regime, que reputa
aplicável, do DL.225/94.

Coloca-se, assim, numa posição de discordância face ao decidido
no acórdão, quanto à condenação em custas, a, qual não pode ser
apreciada em sede de esclarecimento daquele, à luz da interpretação
que se tem por correcta, acima já referida, da alínea a) do art.669o

do CP.Civil.
3. Pelo exposto, indefere-se o requerido.
Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — João José Coelho Dias - Re-
lator — Benjamim Rodrigues — Vítor Manuel Marques Meira. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
1a instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, o STA é incompetente em razão de
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 19 961. Recorrente: Fernando Emídio dos Santos; Re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Vítor Meira.

Fernando Emídio dos Santos deduziu oposição à execução que
lhe fora instaurada para cobrança de dívida de IVA liquidado adi-
cionalmente, relativo aos anos de 1989 a 1992, pedindo a extinção
da execução ou subsidiariamente a sua suspensão, invocando quanto
ao imposto relativo a 1989 que o mesmo se encontrava prescrito.

Pelo Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro foi
rejeitada liminarmente a petição na consideração de que a caducidade
não era fundamento de oposição, que não ocorria qualquer situação
de prescrição e que na petição, quanto ao mais alegado, se não faz
qualquer referência a qualquer dos fundamentos ínsitos no arto 286o

do C.P.T.
Inconformado com o decidido recorreu o oponente para este Su-

premo Tribunal Administrativo pedindo a anulação da decisão, for-
mulando as seguintes conclusões:

1o O recorrente foi alvo de exame à escrita.
2o Uma vez notificado da correcção proposta pelos serviços, o re-

corrente reclamou nos termos do arto 84o do C.P.T.
3o A fixação da matéria colectável para efeitos de I.R.S. influenciou

e servia de base à liquidação do I.V.A.
4o Até ao momento não foi apurado o montante da matéria co-

lectável que influenciará a base de liquidação do I.V.A. pelo que
se conclui pela inexistênica do imposto.
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5o Esta situação aconteceu porque são independentes os serviços
de apuramento da matéria colectável para efeitos de I.R.S. e os serviços
de liquidação do I.V.A.

6o Aqueles só informaram estes do apuramento da matéria co-
lectável e não da reclamação.

7o Nos termos do arto 91 do Cód. I.V.A. deveria ter sido anulada
oficiosamente a liquidação do I. V. A.

8o A situação descrita enquadra-se nas alíneas a), e) e g) do arto 286o

do C.P.T. quer porque o imposto é inexistente, quer porque há ile-
galidade na liquidação da dívida.

9o O meritíssimo Juiz “a quo” fez errada aplicação das alíneas a),
e) e g) do arto 286 do C.P.T. e 90., 82, 83A, 83, 84 e 91 do Cód.
do I.V.A.

A Fazenda Pública contra-alegou pugnando pela improcedência
do recurso.

Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetênica em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal para conhecer do recurso por o mesmo não versar exclu-
sivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos, cumpre decidir.
Pelo despacho recorrido, para apreciação liminar da petição, foram

fixados os seguintes factos:
1 - Foi instaurado processo de execução fiscal (no 5594.1/94) ao

ora oponente, por dívida de I.V.A. dos anos de 1989 a 1992, como
melhor se extrai das certidões de dívida constantes de fls. 12 a 29,
que aqui se dão inteiramente por reproduzidas para todos os efeitos;

2 - O ora oponente foi citado pessoalmente para a execução em
21/4/995.

Logra prioridade o conhecimento da questão prévia da incompe-
tência hirárquica suscitada pelo Ministério Público.

Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32o no 1 alínea b) do E.T.A.F. este Supremo Tribunal conhece
dos recursos dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Este Tribunal tem vindo a decidir
em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof. Manuel
de Andrade de que a competência se afere pelo “quid disputatum”
e não pelo “quid decisum”, que para determinação da competência
do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva ou não
para a decisão do recurso por a questão da competência ter de ser
previamente resolvida.

Nas conclusões das alegações do recorrente acima transcritas cons-
tam várias afimações factuais que não estão dadas como provadas
no despacho recorrido. É o caso, como refere o Ministério Público,
nomeadamente, das conclusõpes 4a, 5a e 6a onde se refere que até
ao momento não foi apurado o montante da matéria colectável que
influenciará a base de liquidação do IVA, que tal situação aconteceu
por serem independentes os serviços do IRS e do IVA e que aqueles
só informaram estes do apuramento da matéria colectável e não da
reclamação. Constituindo tais afirmações questões de facto de que
o recorrente pretende tirar efeitos jurídicos, não pode este Tribunal
delas conhecer por a sua competência se cingir, como dissemos, à
matéria de direito, verificando-se, consequentemente, incompetência
do tribunal em razão da hierarquia.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
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zão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo para o efeito com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando em 15.000$00 a taxa de justiça e
em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Men-
des Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Rejeição liminar.
Prova de pagamento do imposto. Certidão negativa ou

genérica.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo sido invocado, como fundamento de oposição a
uma execução fiscal, o pagamento da dívida exequenda,
ao abrigo da al. e) do n.o 1 do art.o 286o do CPT, jun-
tando-se certidão emitida pela repartição de finanças da
qual provém o titulo de cobrança, que está na origem
da certidão de relaxe, a atestar não constarem dos ele-
mentos oficiais quaisquer dívidas da originária executada,
não deve ser rejeitada, liminarmente, a oposição do re-
vertido, com o fundamento de falta de prova de pa-
gamento.

II — Isto porque, podendo aceitar-se tal prova mediante cer-
tidão negativa ou genérica, a improcedência da oposição
não era manifesta.

Recurso no 20.194, em que são Recorrente Mário Andrade Ruas
Vaz e Recorrida 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. Mário Andrade Ruas Vaz, inconformado com o despacho de
fs. 19, no qual o Mm.o Juiz do 3o Juízo, 2a Secção, do T.T. de 1a Ins-
tância de Lisboa, rejeitou liminarmente a oposição que deduzira à
execução fiscal para cobrança de 176.668$00, de contribuição indust-
rial, e respectivos juros de mora, originariamente movida à Sociedade
”Barateiro de Santos, Lda” e contra si revertida, daquela decisão veio
recorrer para este STA, assim concluindo a alegação do recurso:

”a) O recorrente deu cumprimento ao disposto na alínea h) do
art.o 286o do CPT, ao apresentar documento de quitação, que é pre-
sunção de pagamento da quantia exequente (Cód. Civil, art.o 786o).

b) A invocação da prescrição da dívida exequenda, consequente
do decurso do tempo (Cód. Civil, art.o 298o), não carece de documento,
que o C.P.T. não exige - art.o 286/1, d);
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c) A caducidade não é de conhecimento oficioso (Cód. Civ.,
art.o 333o/2), mas foi alegada (Cód. Civ., art.o 303o), e, resultante
do decurso do tempo, também não é susceptível de provar-se por
documento.

d) Ao não entender assim, e ao indeferir liminarmente a petição
de oposição, violou o despacho recorrido as disposições citadas nestas
conclusões;

e) Deve, por isso, ser revogado o despacho recorrido, e ser subs-
tituído por acórdão que admita a petição de oposição e ordene o
prosseguimento dos autos”.

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, pronunciou-se
pelo provimento do recurso.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Para rejeitar liminarmente a deduzida oposição, nos termos dos

arts.o 291o, do CPT, 193o, 2, a), e 474o, 1, a) do C.P. Civil, ponderou
o Mm.o Juiz que, tendo o oponente invocado o pagamento da dívida
exequenda, não fez a necessária prova, por documento, do mesmo,
citando, quanto a tal exigência, jurisprudência deste STA.

Ora, conforme se vê dos autos, a fs. 11, o oponente juntou uma
certidão emitida pela Repartição de Finanças do 6o Bairro Fiscal
de Lisboa, da qual provém o título de cobrança que está na origem
da certidão de relaxe, base da execução fiscal, documento aquele
que atesta não constarem dos elementos oficiais existentes nessa re-
partição, em nome da Sociedade ”Barateiro de Santos, Lda”, quaisquer
dívidas à F.a P.a, provenientes de contribuições ou impostos, acres-
centando não haver elementos quanto à situação do contribuinte,
relativamente ao ano de 1989 e aos impostos sobre o rendimento.

Esta referência da certidão ao ano de 1989 não assume qualquer
relevo, dado que a dívida exequenda provém, conforme se vê de fs. 13
e 17 dos autos, de contribuição industrial, grupo A, do ano de 1982.

E, sendo certo existir jurisprudência deste STA no sentido sufragado
no despacho recorrido (cfr., ainda, o AC. deste Tribunal, de 24.4.90,
”Ac. Dout.” n.o 356/357, pág. 997) , também é verdade que no mesmo
se entendeu, recentemente, quanto à prova de pagamento do imposto
de compensação, poder a mesma ser feita mediante certidão negativa
ou genérica, atestando não ser o contribuinte devedor, na respectiva
área fiscal, de qualquer contribuição ou imposto, tendo tal certidão,
como documento autêntico, força probatória plena, só ilidível com
base na sua falsidade (cfr. Ac. de 11.10.95, rec. 19.414).

Assim, tendo o oponente invocado, como um dos fundamentos
da sua oposição, o pagamento da dívida exequenda, ao abrigo da
alínea e) do art.o 286o do CPT, e juntando a referida certidão, a
rejeição liminar proferida pelo Mm.o Juiz não se apresenta justificada,
porquanto, conforme se tem entendido, a manifesta improcedência,
conducente ao indeferimento ”in limine” da petição inicial, apenas
se verifica quando for evidente que a pretensão do autor não pode
proceder, juízo este a formular com base na leitura e interpretação
da petição, que não deixem quaisquer dúvidas quanto à inviabilidade
ou inconcludência da pretensão deduzida em juízo (cfr. A. de Sousa
e S. Paixão, ”CPT, Coment. e Anot.”, 2a Ed., pág. 587, nota 5, e
A. Varela, M. Bezerra e S. e Nora, ”Manual de Processo Civil, 2a Ed.,
pág. 259).

E tal inviabilidade, no caso dos autos, não se mostra isenta de
dúvidas, pois que, conforme se indicou, nem a jurisprudência deste
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STA é pacífica sobre a questão (cfr., ainda, o Ac., deste tribunal,
de 17.1.96, rec. 19.731).

Deste modo, sendo a manifesta improcedência uma das razões da
decisão recorrida, não expressamente invocada pelo julgador, mas
que se extrai dos seus fundamentos, tal decisão não pode manter-se.

Por outro lado, reportando-se aquela decisão, sem que nela haja
qualquer justificação para tanto, a normativos respeitantes à ineptidão
da petição inicial, por falta ou ininteligibilidade do pedido ou da
causa de pedir - arts.o 193o, 2, a), e 474o, 1, a), do C.P. Civil - apenas
haverá que dizer não se ver qualquer fundamento para aplicação
dessas normas.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se o
despacho recorrido, para que outro seja proferido no tribunal ”a quo”,
que não seja de rejeição liminar da oposição, pelos fundamentos do
ora revogado.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Taxa e imposto. Reserva parlamentar em matéria fiscal.
Taxas municipais. Licença de publicidade.
Princípios constitucionais da proporcionalidade e da proibição

do excesso.
Mensagens de publicidade e de propaganda.
Matéria de ”direitos, liberdades e garantias fundamentais”.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Residindo a diferença específica entre a ”taxa” e o ”im-
posto” na existência ou não existência de um ”vínculo
sinalagmático”, característico daquela, e não importando
ao conceito de ”sinalagma” a ”equivalência económica”,
mas apenas a ”equivalência jurídica”, será de reconhecer
que o custo do bem ou serviço que integra a contra-
prestação da entidade pública não releva no domínio
conceitual em causa.

2 — Assim, tratando-se de uma quantia exigida pela ”licença
de publicidade”, é de concluir que, dada a correspec-
tividade entre aquela imposição e esta contraprestação,
estamos perante a figura da ”taxa”, numa das suas três
modalidades típicas, precisamente ”a remoção, por acto
administrativo, de obstáculos jurídicos a um comporta-
mento de particulares...”.

3 — E daí que uma tal receita tributária não goze da reserva
parlamentar em matéria fiscal, estabelecida na alínea i)
do no 1 do arto 168o da CRP, regime esse que, reportado
apenas aos ”impostos”, não contempla as ”taxas”.
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4 — Verificado embora um aumento significativo do valor da
taxa, se os elementos fácticos dados como assentes não
apontam, com segurança, e nesse campo, para uma ”des-
proporção” intolerável, excessiva, ”gritante”, não poderá
falar-se de violação dos princípios constitucionais da tu-
tela da confiança, da proporcionalidade e da proibição
de excessos.

5 — Tendo em conta a distinção entre ”publicidade” e ”pro-
paganda”, só as mensagens desta poderão caber no âm-
bito dos artigos da CRP respeitantes a matéria de ”direitos,
liberdades e garantias fundamentais”, e não também as
”mensagens publicitárias de natureza comercial”, para
as quais a lei exige o ”licenciamento prévio”.

Recurso no 20 227. Relator: Manuel Fernando dos Santos Serra.

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

Em observância do decidido sobre reclamação apresentada rela-
tivamente ao acórdão de fls. 682 a 688, cumpre substituir tal aresto
por outro, que respeite aquele julgado.

E é o que irá ter lugar, já de seguida.
”Electro-Reclamo, L.da”, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz

do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (5o Juízo), de 10
de Outubro de 1995, que julgou improcedente a impugnação judicial
por si deduzida contra a liquidação da quantia de 13.027.020$00, efec-
tuada pela Câmara Municipal de Lisboa, nos meses de Abril e Maio
de 1990, a título de ”taxa pela renovação da licença de publicidade
sobre anúncios luminosos”.

Na sua alegação, a Recorrente, reafirmando a tese apresentada
na petição de impugnação e apoiando-se em doutos Pareceres de
consagrados Mestres em direito administrativo e fiscal, formula ex-
tensas conclusões para sustentar os seus pontos de vista no sentido
de que:

— ”a receita cobrada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML)
a título de ”licença de publicidade”, referente a reclamos luminosos,
constitui um imposto e não uma taxa, porque se reduz, exclusivamente,
aos actos burocráticos de mera remoção do obstáculo jurídico à ac-
tividade dos particulares, não se verificando a prestação de qualquer
serviço ou, mais genericamente, a utilização de um bem semipúblico”;

— ”a sentença recorrida violou o disposto nos art.os 106o/2 e
168o/1/i) da CRP, pois, caso se qualifiquem as taxas de licenciamento
de publicidade como ”taxas fiscais”, em virtude da ausência de cor-
relação entre o seu montante e o eventual serviço público prestado...,
aquela estaria sujeita ao princípio da legalidade, sendo o tributo im-
pugnado inconstitucional ,por violação do princípio da legalidade...”;

— ”admitindo por mera hipótese, e sem conceder, a natureza de
taxa do tributo impugnado, a alteração do seu valor entre 1989 e
1990 (Editais 110/88, 100/89 e 26/90), de 152$00 (/m2/reclamo/ano)
para 8.500$00...traduz uma alteração súbita e inesperada do quantum
da taxa e uma desproporção gritante entre a quantia exigida e a
eventual actividade do ente público, violando os princípios da tutela
da confiança, da proporcionalidade na actuação administrativa, bem
como a proibição de excessos, constante do arto 18o/2 da CRP, ambos
decorrências do princípio do Estado de Direito”;
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— ”as normas dos art.os 14o e 22o do Regulamento sobre Publi-
cidade e do arto 18o da tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas
Municipais da CML, que criaram e disciplinaram o imposto sobre
publicidade impugnado, são formal e organicamente inconstitucionais,
tendo violado o princípio da legalidade fiscal (art.os 106o/2 e 168o/1/i)
da CRP)...”;

— ”as normas dos art.os 3o, 4o, a), e b), 6o do Regulamento sobre
Publicidade contêm disciplina inicial e inovatória sobre matéria de
Direitos, Liberdades e Garantias, configurando um Regulamento Au-
tónomo, formal e organicamente inconstitucional, violando o disposto
nos art.os 115o/6 e 7, 168o/1/b) e 242o da CRP...”;

— ”as normas dos art.os 3o, 4o, a) e b), 6o do Regulamento sobre
Publicidade restringiram Direitos, Liberdades e Garantias, sem ob-
servância do princípio da proibição do excesso e salvaguarda do núcleo
essencial dos direitos, sendo também materialmente inconstitucionais,
por violação do disposto nos art.os 18o/2 e 3 e 266o/2 da CRP...”;

— ”a previsão de ”renovações automáticas de licença” (arto 22o

do Regulamento sobre Publicidade) constitui uma evidente fraude
ao disposto na Lei 97/88, sendo também materialmente incons-
titucional...”;

— ”a Lei 97/88, de 17/8, terá de considerar-se materialmente in-
constitucional caso venha a ser interpretada no sentido de permitir
que o exercício dos DLG constantes dos art.os 37o/1, 42o/1, 61o/1
e 62o/1 da CRP fique sujeito a prévia autorização por acto ad-
ministrativo”;

— «do mesmo passo, caso se venha a entender que o mesmo di-
ploma é retroactivamente aplicável a situações pretéritas consolidadas,
como sucede com os reclamos da impugnante, entende esta que o
mesmo é materialmente inconstitucional, por violação do arto 18o/2
e 3 da CRP».

A Fazenda Pública contra-alegou, concluindo que ”a sentença re-
corrida não merece qualquer censura, devendo o recurso ser con-
siderado improcedente”.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço
nesta Secção, analisou profundamente o assunto, chegando à con-
clusão de que, ”sendo verdadeiras taxas as importâncias liquidadas,
não ocorrem as alegadas inconstitucionalidades...”, assim opinando
pelo improvimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
A sentença recorrida regista, como provada, a seguinte matéria

de facto:
”a) Pelos serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa,

foi liquidada, para pagamento em Abril/Maio de 1990, à impugnante,
a título de ”taxa pela renovação da licença de publicidade sobre anún-
cios luminosos”, a quantia global de esc. 13.027.020$00, a seguir
discriminada:

Anúncio sito no telhado da Praça D. Pedro IV, no 93 (vulgo, Rossio),
com a área de 34,40 m2, pela quantia de 292.400$00;

Anúncio sito na Praça D. Pedro IV, no 5 da R.A. V., com a área
de 40,48 m2, pela quantia 334.080$00;

Anúncio sito na Av. da República, no 2, com a área de 208 m2,
pela quantia de 1.768.000$00;

Anuncio sito na Av. Sidónio Pais, telhado do prédio no 8, com
a área de 347,76 m2, pela quantia de 2.955.960$00;
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Anúncio sito no moinho à saída do Viaduto Duarte Pacheco, com
a área de 16,24 m2, pela quantia de 138.040$00;

Anúncio sito no Largo do Rato, no 13, com a área de 61,39 m2,
pela quantia de 521.730$00;

Dois anúncios sitos no telhado do prédio do Largo D. João da
Câmara, no 4, com as áreas de 167,86 m2, pela quantia global de
2.853.620$00;

Anúncio sito no telhado da Praça D. Pedro IV, n.os 39 e 41, com
a área de 98 m2, pela quantia de 833.000$00;

Anúncio sito no telhado da Rua dos Sapateiros, 231, com a área
de 60 m2, pela quantia de 510.000$00;

Três anúncios sitos no telhado do prédio da Rua Jardim do Regedor,
no 37, com as áreas de 23,21, de 18,29 e de 8,13 m2, pela quantia
global de 421.855$00;

Anúncio sito na Praça D. Pedro IV, no 3, com a área de 200,24
m2, pela quantia de 1.702.040$00;

Anúncio sito no telhado-fachada da Av. da Liberdade, no 3, com
a área de 24,75 m2, pela quantia de 210 375$00;

Anúncio sito no telhado da Rua Jardim do Regedor, no 37, com
a área de 56 m2, pela quantia de 476.000$00 — cfr. fls. 14 a 26, 158
a 170 e 537 a 549;

b) A impugnante prossegue o objecto social da publicidade em
telhados;

c) A evolução do montante da taxa de publicidade aplicável aos
anúncios luminosos, referida em a) que antecede, foi a seguinte:

1982 — 40$00 m2 ou fracção/ano — Edital 24/82;
1983 — 40$00 m2 ou fracção/ano — Edital 24/82;
1984 — 80$00 m2 ou fracção/ano — Edital 22/84;
1985 — 98$00 m2 ou fracção/ano — Edital 28/85;
1986 — 115$00 m2 ou fracção/ano — Edital 104/85;
1987 — 128$00 m2 ou fracção/ano — Edital 71/AL/86;
1988 — 138$00 m2 ou fracção/ano — Edital 67/87;
1989 — 152$00 m2 ou fracção/ano — Edital 110/88;
Out./1989 — 10.000$00 m2 ou fracção/ano — Edital 100/89;
1990 — 8.500$00 m2 ou fracção/ano — Edital 26/90 — cfr. fls. 402,

403 e 417;
d) Através do Edital 140/89, publicado no D.Municipal no 15.742,

de 26.10.1989, foi deliberado, para além do mais, pela Assembleia
Municipal de Lisboa, que se fixasse em 1,133 o coeficiente de ac-
tualização a aplicar, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1990,
aos valores das taxas, tarifas, licenças (...), constantes da Tabela de
Taxas e outras receitas municipais — cfr. fl. 428;

e) O custo estimado da renovação de uma licença de publicidade,
em 1989, compreendendo custos de emissão, de cobrança, registo
e controlo era de esc. 1.624$00 — cfr. fls. 459 a 461;

f) À data da impugnação referida em a) que antecede, a Câmara
Municipal de Lisboa, impugnada nos autos, cobrava, pela taxa de
publicidade m2/dia, esc. 23$30; o Sport Lisboa e Benfica, esc. 28$00;
o Sporting Clube de Portugal, esc. 77$00; uma firma de publicidade
exterior, esc. 139$00; e o jornal diário ”Correio da Manhã”, esc.
794.398$00 — cfr. fls. 479 a 510”.

Estes os factos.
Cuidemos agora da solução jurídica adequada para as diversas ques-

tões suscitadas no recurso.
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Começa a Recorrente por sustentar que a sentença recorrida ”en-
ferma de erro de julgamento, ao ter qualificado como taxas s.s. as
importâncias impugnadas, exigidas a título de renovação de ”licença
de publicidade”, uma vez que esta receita constitui um verdadeiro
imposto...”

Vejamos.
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 patrimoniais.

(Cfr. Prof. Teixeira Ribeiro, ”Noção Jurídica de Taxa”, in ”Revista
de Legislação e de Jurisprudência”, Ano 117o, no 3727, págs. 289
e segs.).

Ora, acerca da distinção conceitual entre imposto e taxa, o en-
tendimento que vem sendo adoptado, quer pela doutrina, quer pela
jurisprudência, é o de que, pese embora o traço comum — prestação,
em regra pecuniária, 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 público, especialmente dirigida àquele, traduzida num serviço
público, ou na utilização do domínio público, ou na remoção de um
limite jurídico à actividade dos particulares.

(V. Cardoso da Costa, ”Curso de Direito Fiscal”, págs. 4 e segs.;
Alberto Xavier, ”Manual de Direito Fiscal”, I Vol., págs. 42 e segs.;
Nuno Sá Gomes, ”Curso de Direito Fiscal”, págs. 92 e segs.; e, por
todos, Ac. STA, de 24/02/88, AD 326, págs. 187 e segs.).

Deste modo, residindo a diferença específica entre a ”taxa” e o
”imposto” na existência ou não existência de um ”vínculo sinalag-
mático”, característico daquela, e sabido que ao conceito de ”sina-
lagma” não importa a ”equivalência económica”, mas apenas a ”equi-
valência jurídica”, será de reconhecer que o custo do bem ou serviço
que integra a contraprestação da entidade pública não releva no apon-
tado domínio conceitual.

Por isso mesmo, se normalmente as taxas são inferiores ao custo
dos bens cuja utilização acarreta a obrigação de as pagar, pode haver
— e há — taxas iguais ou superiores a esse custo.

Mas uma taxa não ”passa” a imposto quando dela resultam lucros
para o ente público que a estabeleceu e, portanto, não é de aceitar
o entendimento, subjacente à tese sustentada pela Recorrente, de
que uma taxa, cujo montante exceda o custo do serviço público pres-
tado, deve ser qualificada como ”imposto” ou, pelo menos, deve re-
ceber o tratamento constitucional dispensado a esse tipo de tributo.

Pelo contrário, a figura da taxa mantém-se em todos esses casos,
independentemente do seu quantitativo e da forma legal de o de-
terminar, pois ela permanece com a sua natureza coactiva e com
o seu carácter bilateral.

Por conseguinte, e na hipótese concreta dos autos, tratando-se de
uma quantia exigida ”pela renovação da licença de publicidade sobre
anúncios luminosos”, é de concluir que, dada a correspectividade entre
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aquela imposição e esta contraprestação, estamos perante a figura
da ”taxa”, numa das suas três modalidades típicas, precisamente ”a
remoção, por acto administrativo, de obstáculos jurídicos a um com-
portamento de particulares, que passa a ser livre...” (vd. Prof. Sousa
Franco, ”Finanças Públicas e Direito Financeiro», Almedina, Coimbra,
1987, pág. 492).

De sorte que a questionada receita tributária não goza da reserva
parlamentar em matéria fiscal, estabelecida na alínea i) do no 1 do
arto 168o da Constituição, regime esse que, reportado apenas aos
”impostos”, não contempla as ”taxas” (cfr. Gomes Canotilho e Vital
Moreira ”Constituição da República Portuguesa”, Anotada, 2a Edição,
1o Volume, pág. 464).

Donde o acerto da sentença recorrida ao considerar que, sendo
taxa, a receita em causa não esta sujeita ao princípio da legalidade,
pelo que, e em consequência, improcedem as conclusões do recurso
atinentes a essa matéria.

Mas, havendo outras questões, impõe-se-nos prosseguir.
Nos termos do arto 11o, alíneas h) e o), da Lei no 1/87, de 6 de

Janeiro (Lei das Finanças Locais), os municípios podem cobrar taxas
por ”autorização para o emprego de meios de publicidade destinados
a propaganda comercial” e por ”qualquer outra licença da competência
dos municípios”.

Competindo à assembleia municipal ”estabelecer, nos termos da
lei, taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos” — arto 39o,
no 2, alínea 1), do Decreto-Lei no 100/84, de 29 de Março (Lei das
Autarquias Locais).

A Lei no 97/88, de 17 de Agosto, referente à ”afixação e inscrição
de mensagens de publicidade e propaganda”, veio preceituar, no seu
arto 1o que essa afixação ou inscrição ”obedece às regras gerais sobre
publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades com-
petentes” (no 1) e que ”sem prejuízo de intervenção necessária de
outras entidades, compete às câmaras municipais, para salvaguarda
do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de licen-
ciamento aplicáveis na área do respectivo concelho” (no 2).

E, apontando desde logo os objectivos a prosseguir pelos critérios
de licenciamento da publicidade (arto 4o), terminou a atribuir com-
petência à assembleia municipal para ”a elaboração dos regulamentos
necessários à execução da presente lei» (arto 11o).

Nesta conformidade, e para a área do concelho de Lisboa, foi apro-
vado o Regulamento sobre Publicidade da CM (Diário Municipal
no 15 616, de 26.04.1989), onde se prevê, bem como na Tabela de
Taxas, Licenças e outras Receitas Municipais (Edital no 100/89, com
as alterações introduzidas pelos Editais n.os 140/89 e 26/90), a ”re-
novação” automática e sucessiva de licenças, salvo denúncia prévia
do titular.

Perante este quadro normativo, dentro do qual foram liquidadas
as quantias em referência, e face ao montante do tributo impugnado,
a Recorrente afirma que ”a alteração do seu valor entre 1989 e 1990
(Editais 110/88, 100/89 e 26/90), de 152$00 (/m2/reclamo/ano) para
8.500$00... traduz uma alteração súbita e inesperada do ”quantum”
da taxa e uma desproporção gritante entre a quantia exigida e a
eventual actividade do ente público, violando os princípios da tutela
da confiança, da proporcionalidade na actuação administrativa, bem
como a proibição de excessos, constante do arto 18o/2 da CRP, ambos
decorrências do princípio do Estado de Direito...”.
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Ora, conforme ao relato em matéria de facto, a ”evolução do mon-
tante da taxa de publicidade aplicável aos anúncios luminosos” fez-se,
na verdade, entre 1989 e 1990, do valor de 152$00 (m2 ou fracção/ano)
para 8.500$00.

E será um tal aumento manifestamente excessivo, despropor-
cionado?

É o que iremos ver.
No âmbito da determinação dos critérios de fixação do montante

das taxas, e como salienta Sousa Franco (in ob. cit., pág. 498), ”o
legislador tem normalmente em vista dois princípios básicos, os quais
podem ser exclusivos ou cumulativos: a) garantir o princípio do livre
acesso ao serviço, ou desfavorecer o seu uso precipitado ou imoderado
(princípio da oportunidade e conveniência); b) a justa repartição dos
encargos públicos (princípios do rendimento fiscal e da justiça
distributiva)”.

Em execução da citada Lei no 97/88 — que, enunciando embora
os objectivos a prosseguir pelos critérios de licenciamento de pu-
blicidade, atribuiu às câmaras municipais a competência para a de-
finição desses mesmos critérios —, foi elaborado o dito Regulamento
sobre Publicidade, no domínio do qual ocorreu o referenciado au-
mento do valor da taxa, cuja razão de ser os serviços da Câmara
Municipal de Lisboa, e tal como consta da sentença recorrida, assim
fundamentaram: ”o surgimento da Lei no 97/88, de 17.8, que introduziu
normativos sobre a afixação e inscrição de mensagens de publicidade,
as exigências do ordenamento urbanístico e a necessidade de dis-
ciplinar o sector face à proliferação de anúncios luminosos e a com-
petitividade do mercado publicitário”.

Sendo certo que, de acordo com o probatório [cfr. alínea f)], ”à
data da liquidação..., a Câmara Municipal de Lisboa...cobrava, pela
taxa de publicidade m2/dia, através de formas constitucionalmente
admissíveis, definir, neste campo, ”o que cobrar”, ”como cobrar” e
”quando cobrar”.

Por conseguinte, e sem necessidade de mais considerações, a posição
da Recorrente, atrás descrita, colidindo com o que ficou já decidido,
não pode ser acolhida.

Por último, vem alegado no recurso que ”a Lei 97/88, de 17/8,
terá de considerar-se materialmente inconstitucional, caso venha a
ser interpretada no sentido de permitir que o exercício dos DLG
constantes dos art.os 37o/1, 42o/1, 61o/1 e 62o/2 da CRP fique sujeito
a prévia autorização por acto administrativo” e que, ”do mesmo passo,
caso se venha a entender que o mesmo diploma é retroactivamente
aplicável a situações pretéritas consolidadas, como sucede com os
reclamos da impugnante, entende esta que o mesmo é materialmente
inconstitucional, por violação do arto 18o/2 e 3 da CRP”.

A questionada Lei no 97/88 — que, como se viu, dispõe sobre ”afi-
xação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda” — con-
tém, obviamente, normas relativas a esses dois tipos de mensagem.

Donde importar a distinção entre ”publicidade” e ”propaganda”.
A publicidade ”é o conjunto de procedimentos técnicos destinados

a atrair a atenção do público, informando-o sobre um produto, um
serviço ou uma acção, para o convencer a comprá-lo, a utilizá-lo ou
a participar nessa actividade. Por outras palavras, a publicidade con-
siste na acção dirigida ao público com o objectivo de promover, directa
ou indirectamente, produtos, serviços ou uma actividade económica,
procurando persuadir os seus destinatários sobre a excelência dos
objectos publicitados”.
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A propaganda, por sua vez, ”é a técnica que visa obter a adesão
a um sistema ideológico, político, social, económico ou religioso. Uti-
liza meios idênticos aos da publicidade, tem a finalidade de provocar
do mesmo modo uma decisão de adesão, mas o seu objecto é de
natureza ideológica”.

(Cfr. Parecer no 1/89, da PGR, de 11 de Maio de 1989, BMJ no

386, págs. 43 a 81, citando João M. Loureiro, ”Direito da Publicidade”,
1921, pág. 12, e Jean Marie Auby e Robert Duclos-Ader, ”Droit de
l’information”, págs. 3 e 532).

Através de formas constitucionalmente admissíveis, definir, neste
campo, ”o que cobrar” ”como cobrar” e ”quando cobrar”.

Por conseguinte, e sem necessidade de mais considerações, a posição
da Recorrente, atrás descrita, colidindo com o que ficou já decidido,
não pode ser acolhida.

Por último, vem alegado no recurso que ”a Lei 97/88, de 17/8,
terá de considerar-se materialmente inconstitucional, caso venha a
ser interpretada no sentido de permitir que o exercício dos DLG
constantes dos art.os 37o/1, 42o/1, 61o/1 e 62o/2 da CRP fique sujeito
a prévia autorização por acto administrativo” e que, ”do mesmo passo,
caso se venha a entender que o mesmo diploma é retroactivamente
aplicável a situações pretéritas consolidadas, como sucede com os
reclamos da impugnante, entende esta que o mesmo é materialmente
inconstitucional, por violação do arto 18o/2 e 3 da CRP”.

A questionada Lei no 97/88 — que, como se viu, dispõe sobre ”afi-
xação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda” — con-
tém, obviamente, normas relativas a esses dois tipos de mensagem.

Donde importar a distinção entre ”publicidade” e ”propaganda”.
A publicidade ”é o conjunto de procedimentos técnicos destinados

a atrair a atenção do público, informando-o sobre um produto, um
serviço ou uma acção, para o convencer a comprá-lo, a utilizá-lo ou
a participar nessa actividade. Por outras palavras, a publicidade con-
siste na acção dirigida ao público com o objectivo de promover, directa
ou indirectamente, produtos, serviços ou uma actividade económica,
procurando persuadir os seus destinatários sobre a excelência dos
objectos publicitados”.

A propaganda, por sua vez, ”é a técnica que visa obter a adesão
a um sistema ideológico, político, social, económico ou religioso. Uti-
liza meios idênticos aos da publicidade, tem a finalidade de provocar
do mesmo modo uma decisão de adesão, mas o seu objecto é de
natureza ideológica”.

(Cfr. Parecer no 1/89, da PGR, de 11 de Maio de 1989, BMJ no

386, págs. 43 a 81, citando João M. Loureiro, ”Direito da Publicidade”,
1921, pág. 12, e Jean Marie Auby e Robert Duclos-Ader, ”Droit de
l’information”, págs. 3 e 532).

Do exposto decorre que só as mensagens de propaganda, e não
também as de publicidade, poderão caber no âmbito dos artigos da
Constituição apontados pela Recorrente como respeitando a matéria
de ”direitos, liberdades e garantias”.

E daí que aquela espécie de mensagem — a de propaganda — não
esteja legalmente sujeita ao ”licenciamento prévio”, exigido pela lei
tão-só quanto à ”afixação ou inscrição de mensagens publicitárias
de natureza comercial...” (cfr. arto 1o, no 1, da dita Lei no 97/88).

Logo, tratando-se nos autos de licenças de ”publicidade”, não há
que fazer apelo aos indicados preceitos constitucionais.

De resto, tendo um grupo de deputados do Partido Comunista
Português requerido ao Tribunal Constitucional ”a declaração de in-
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constitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas dos art.os
3o, no 1, 4o, no 1, 5o, no 1, 6o, no 1, 7o, 9o e 10o, n.os 2 e 3, da
Lei no 97/88, de 17 de Agosto”, aquele Tribunal decidiu ”não declarar
a inconstitucionalidade” de tais normas, por seu Acórdão no 636/95,
de 15 de Novembro de 1995 (in DR, II Série, de 27-12-1995).

Consequentemente, improcedendo em toda a linha a tese da Re-
corrente, é de manter a sentença recorrida, Termos em que vai negado
provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente, com 70 % de procuradoria.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos
Serra — Abílio Bordalo — Fonseca Limão. — Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Recurso n.o 20.265, em que são Recorrente o Ministério Público e
Recorridos Abílio Oliveira da Vinha e Fazenda Pública e de que
foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Fonseca Limão.

O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto do T.T. de 1a Instância
do Porto, não se conformando com a sentença de fls. 39 e seguinte,
que julgou improcedente, por extemporânea, a impugnação de fs. 2,
deduzida por Abílio Oliveira da Vinha, daquele interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro conclusivo:

a) O impugnante foi notificado em 16/12/92 que efectuou o pa-
gamento eventual do IVA impugnado.

b) Uma vez que não efectuou o pagamento foi o imposto debitado
ao tesoureiro, de acordo com o art.o 27o do CIVA, em 11/1/93.

c) Nesta data iniciou-se o período de cobrança virtual ou abertura
do cofre, contando-se do dia seguinte o prazo para deduzir a im-
pugnação, de acordo com o art.o 89o do C.P.C.I..

d) Tal prazo terminara em 11/4/93, domingo, pelo que o termo
se transferiu para o dia seguinte, de acordo com o art.o 279o do
C. Civil, data em que a impugnação foi apresentada.

e) Sendo a impugnação tempestivamente apresentada, dela deverá
conhecer-se, pelo que,

f) Deverá ser revogada a sentença recorrida, por violação das dis-
posições legais citadas.

A sentença recorrida, com relevo para a questão suscitada no re-
curso, deu como provada a seguinte matéria de facto:

1. Ao impugnante foi, nos termos do art.o 82o do CIVA, feita
uma liquidação de IVA, em relação à qual apresentou reclamação
que foi totalmente indeferida.

2. Por carta registada, com aviso de recepção, assinado em 16/12/92,
o impugnante foi notificado para efectuar o pagamento das quantias
liquidadas no prazo de 15 dias nos termos do art. 27o do CIVA.

3. Aquelas quantias foram debitadas para cobrança virtual em
11/1/93.

4. A impugnação foi apresentada em 12/4/93.
Vejamos, pois, se a impugnação foi ou não tempestiva.
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Como se vê do probatório a cobrança de IVA impugnada con-
verteu-se em virtual.

Logra, assim, aplicação o disposto no art.o 7o do D.L. 154/91, de
23/4.

Isto é, aos impostos de cobrança virtual aplicar-se-ia, em matéria
de prazos de impugnação, o regime então vigente, e esse era o do
C.P.C.I. que, no art.o 89o al. a) dispunha que aquela seria apresentada
no prazo de 90 dias contados do dia imediato ao da abertura do
cofre.

Urge, assim, determinar a data da abertura do cofre.
No caso dos autos, o impugnante foi notificado para pagar o IVA

e, porque o não fez, a cobrança converteu-se em virtual nos termos
e para os efeitos do C.P.C.I., tudo em harmonia com o disposto no
art.o 27o do C.I.V.A..

Ora, a abertura do cofre coincide com o débito ao tesoureiro, me-
diante a entrega do respectivo título de cobrança (v. art.o 10o do
C.P.C.I.), com vista à cobrança virtual (v. Victor Faveiro, Noções
Fundamentais de Direito Fiscal Português, vol. I, pág. 403).

Assim, ocorrendo tal débito em 11/1/93, o aludido prazo de 90 dias
há-de contar-se do dia seguinte a este.

Iniciando a referida contagem em 12/1/93 alcançamos o dia12/4/93
que coincidiu com o da apresentação da impugnação que, assim, é
de considerar tempestiva.

Termos em que se acorda em conceder provimento do recurso
e em revogar a decisão recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — João Plácido Fonseca Limão
(Vencido, quanto a parte da fundamentação, o que levou a que o
presente acórdão fosse lavrado nos termos do art.o 713o n.o 4o do
C. P. Civil.

Efectivamente, o ora relator, que também o foi do primitivo pro-
jecto, entendeu, como ainda entende, não ser aplicável o art.o 7o

do DL e, por via deste, o art.o 89o do C.P.C.I..
E isto porque o IVA não é, originariamente e na grande maioria

dos casos, um imposto de cobrança virtual, pois que é pago inde-
pendentemente da entrega dos títulos ao tesoureiro, formalidade que,
necessariamente, antecede aquele tipo de cobrança (v. art.o 26o do
CIVA e 15o - 2o do C.P.C.I.).

Em sede de IVA, a cobrança virtual só tem lugar após a liquidação
oficiosa que, obviamente, é uma situação patológica, e, mesmo assim,
precedida de um prazo, para pagamento do imposto, de 15 dias, a
contar da respectiva notificação (v. art.o 27o do CIVA).

Deste modo, atenta a data da apresentação da impugnação - 12/4/93
- e o disposto no art.o 2o do DL 154/91, de 23/4, entendi aplicável
o art.o 123o n.o 1 do C.P.T., sendo que o termo do prazo do pagamento
voluntário aí referido coincide com a data do débito ao tesoureiro,
a partir do qual se hão-se contar os 90 dias para a dedução da im-
pugnação (v. art.o 102o al. a), 107o, 108o n.o 1 e 109o do C.P.T.,
27o do CIVA, 19o - 1o, 20o e 28o al. b) do C.P.C.I.), que, assim,
se mostra tempestiva).

Agostinho Castro Martins — Luís Filipe Mendes Pimentel.
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Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Insindicabilidade da matéria de facto
fixada pelas instâncias.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos processos inicialmente julgados no Tribunal Tribu-
tário de 1.a Instância o Supremo Tribunal Administrativo
apenas conhece de direito.

II — Fixada a matéria de facto pelas instâncias, o Supremo
Tribunal Administrativo tem de acatar o assim decidido,
a menos que haja ofensa de disposição expressa da lei
que exija certa espécie de prova para a existência do facto,
ou que fixe a força de determinado meio de prova.

Recurso n.o 20.388; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Tomás
Taveira — Projectos, Estudos Urbanos e Sócio-Económicos, SA.
Relator: Exmo Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. Tomás Taveira — Projectos e Estudos Urbanos e Sócio-Econó-
micos, S.A., com sede na Ava da República, 2-2o, Lisboa, impugnou
judicialmente a liquidação de Contribuição Industrial, Imposto Ex-
traordinário sobre lucros e juros compensatórios, relativamente aos
exercícios dos anos de 1984 e 1985, liquidação efectuada pelo 16o Bair-
ro Fiscal de Lisboa.

O Mmo Juiz do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa julgou a impugnação procedente, anulando a liquidação
impugnada.

Inconformado com tal decisão o representante da Fazenda Pública
interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a Instância, que negou
provimento ao recurso.

De novo, inconformado com a decisão desfavorável, o representante
da Fazenda Pública trouxe recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

«1a — A impugnante exerce a actividade de estudos e elaboração
de projectos urbanísticos e sócio-económicos, actividades pelas quais
era tributada em sede de Contribuição Industrial, pelo sistema do
Grupo A, sendo certo que o seu único gerente era o Arqto Tomás
Taveira, o qual detinha também 91% do seu capital social;

2a — Em 4 de Agosto de 1984 a impugnante celebrou, de parceria
com a firma Partex — Companhia Portuguesa de Serviços S.A.R.L,
por um lado, e por outro o Governo de Macau, um contrato de
prestação de serviços no montante de 9.500.000 patacas;

3a — Quer pela análise do próprio contrato, quer pelos documentos
juntos aos autos pelo Governo de Macau ficou claramente provado
que o contrato em causa foi celebrado entre aquele Governo e o
consórcio de duas sociedades, Partex e Tomás Taveira — Projectos
Urbanísticos e Sócio-Económicos S.A.R.L. e não com o Arqto Tomás
Taveira, como pessoa singular;
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4a — O facto de ser ele a ASSINAR O REFERIDO CONTRATO,
fica-se apenas a dever ao facto de as sociedades comerciais não terem
“vida”, ou seja são entes físicos dotados de personalidade jurídica,
mas que agem através dos seus gerentes, ficando vinculadas às decisões
por eles assumidas;

5a — É que por mais poder que se lhes dê, elas não podem de
per si assinar, validar, concordar, ou mesmo reconhecer como bons
os contratos que os seus gerentes negociaram e celebraram. São estes
que têm que desempenhar todas essas tarefas, embora em nome delas
e não no seu próprio nome, o que foi o caso do presente processo;

6a — Por outro lado, e face ao determinado no arto 4o do Código
da Contribuição Industrial, os lucros obtidos por sociedades comerciais
ou civis sob a forma comercial, com sede no continente ou ilhas ad-
jacentes, estão sujeitos à incidência daquele imposto. Ora sendo a
impugnante uma sociedade comercial, e tendo sede efectiva no con-
tinente, está dentro do âmbito de incidência do referido imposto;

7a — Finalmente, diga-se ainda que o facto de o Arqto Tomás Ta-
veira ser sujeito passivo de imposto profissional, tal facto fica a dever-se
à imposição constante da lista anexa ao Código do Imposto Pro-
fissional, a qual indica taxativamente que as actividades dela constantes
terão que ser consideradas profissões liberais, logo os seus detentores,
independentemente da actividade efectiva que exerçam, tinham anual-
mente de entregar a declaração modelo 1 do Imposto Profissional,
quer tivessem resultados positivos ou negativos.

8a — Violou assim o Douto Acórdão de que ora se recorre o dis-
posto no arto 4o do Código da Contribuição Industrial.»

Contra-alegou a impugnante que finalizou as suas contra-alegações
no seguinte quadro conclusivo:

«1a — O douto acórdão recorrido pode sintetizar-se em dois «jul-
gamentos», a saber: a) Julgamento de matéria de facto — A ora re-
corrida não era «parte» no consórcio sub judice; b) Julgamento de
matéria de direito — Por isso (por falta de pressupostos de incidência
subjectiva, subentende-se), prejudicadas estão as ‘‘questões’’ de se
saber «. . . se a impugnante tinha qualquer estabelecimento estável
em Macau ou se a tributação deveria fazer-se de acordo com as normas
fiscais específicas do território ou com o Código da Contribução In-
dustrial . . .» (sic!).

2a — Face ao disposto no no 2 do art. 722o do Cód. Proc. Civil,
a procedência deste recurso estava dependente da alegação e de-
monstração de que tivesse havido «. . . ofensa duma disposição ex-
pressa da lei que exija certa espécie de prova ou fixe a força de
determinado meio de prova.», disposição legal essa que, se tivesse
sido violada, tinha que ser explicitada nas alegações do recurso (no

3 do art. 690o do Cód. Proc. Civil).
3a — Não foi invocada, nas alegações do recurso, a violação de

qual norma do «tipo» a que se refere o citado no 2 do art. 722o

do Cód. Proc. Civil.
O EPGA junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer sustentando

que o recurso não mereceu provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. O acórdão recorrido assentou na seguinte matéria de facto, su-

fragando o entendimento partilhado pela 1a Instância:
«a) A impugnante exerce a actividade de estudos e elaboração

de projectos urbanísticos e sócio-económicos por que era tributada
em cont. industrial pelo sistema do grupo A. Sendo administrada
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pelo seu sócio maioritário Arqo Tomás Taveira o qual, por seu turno,
exerce como profissional livre idênticas actividades sendo por elas
colectado em imp. profissional.

b) No decurso dos anos de 1983 e 1984, ocorreram contactos entre
as autoridades de Macau e o referido arquitecto com base no interesse
no Governo de Macau em apresentar na UNESCO a candidatura
daquele território como «monumento histórico-cultural mundial e
quanto à realização do estudo adequado a tal candidatura por meio
de uma equipa de historiadores, sociólogos, arquitectos, engenheiros
e economistas liderada e contratada pelo mencionado arqo Tomás
Taveira.

c) Na sequência de tais diligências e depois da troca de corres-
pondência entre o Governo de Macau e um grupo constituído pelo
dito arquitecto e a Sociedade Partex — Companhia Portuguesa de
Serviços, S. A., em 4 de Agosto de 1984 foi celebrado um contrato
em que figuram, como primeiro outorgante, o Governo de Macau
e, como segundo outorgante, o ‘‘Consórcio Partex (CPS), Taveira’’,
constituído pela Partex e pelo Arquitecto Tomás Taveira e que no
texto do contrato é identificado pelas palavras ‘‘Consultor e Con-
sultores’’.

d) Por força desse contrato, os construtores obrigaram-se a realizar
para o Governo de Macau um ‘‘Estudo Geral de Inventariação Cul-
tural do Fenómeno de Macau’’ com vista à sua dinamização e im-
plementação por forma a habilitar o Governo à ‘‘apresentação à
UNESCO da candidatura de Macau a monumento histórico-cultural
mundial’’.

e) A realização do Estudo seria desdobrada em três fases: — his-
tórica, de levantamento urbanístico e de sugestão de acção, e efectuada
por uma equipa de constituição sujeita a aprovação do Governo de
Macau e especificada em lista anexa acompanhada por uma comissão
composta por técnicos designados pelo mesmo Governo, dependendo
igualmente da concordância do Governo a eventual realização de
subcontratos por parte dos Consultores.

f) Daquele contrato se destaca a cláusula 13a — 3, segundo a qual
‘‘as empresas que constituíam o consórcio neste contrato, designadas
como consultores, seriam solidariamente responsáveis perante o Go-
verno para todos os efeitos decorrentes das obrigações do presente
contrato» (rectificada).

g) Na al. 15.a foi estipulada determinada importância, em Patacas,
como «remuneração do Consultor», a qual incluía todas as despesas
efectuadas ou a efectuar pelos Consultores, nomeadamente hotéis,
refeições e passagens aéreas de toda a equipa», sendo o seu pagamento
efectuado de acordo com um esquema dependente do desenvolvi-
mento dos trabalhos compreendendo seis prestações de montantes
sensivelmente iguais.

h) Na cláusula 3.a — 1 convencionou-se que «O presente contrato
será regido e interpretado de acordo com as leis, regulamentos, direitos
alfandegários e imostos em vigor no território de Macau».

i) Aos contratos foram anexados uma proposta de contrato assinada
por Partex — CPS e por Tomás Taveira; uma carta do Governo de
Macau; uma carta dirigida ao Governo de Macau, indicando a cons-
tituição da equipa relativa ao Estudo contratado, em que figurava
como chefe de equipa residente o Arq.o Tomás Taveira, que se obri-
gava a manter um núcleo inalterável de 5 pessoas pelo menos.

j) Em resultado de um exame levado a efeito à escrita da firma ‘‘Tomás
Taveira — Projectos e Estudos Urbanísticos e Sócio-Económicos, SA’’, rea-
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lizado em 1987 pelos Serviços de Fiscalização Tributária, foi por eles
elaborado relatório em que, reconhecendo que ‘‘a contabilidade da em-
presa se encontra organizada de acordo com o P.O.C.’’ e que ‘‘o accionista
Tomás Cardoso Taveira, para além de deter 91 % do capital social, exerce
como profissional livre a sua actividade como arquitecto com residência
em Lisboa e em Macau, considerou que, em relação ao exercício de
1984, a empresa constituiu, juntamente com a empresa Partex — CPS,
um consórcio tendo em vista a celebração de um contrato com o Governo
de Macau’’ e que ‘‘nos termos do art.o 4.o do C.C.Ind. deveria a empresa
ser tributada pelos lucros que viesse a realizar pela concretização do re-
ferido contrato’’.

l) Ainda segundo o referido relatório, ‘‘Verificou-se (...) que a em-
presa Tomás Taveira, SA auferiu em 84/08/29 a quantia de 1.061.200
patacas, e em 84/10/10 a quantia de 1.792.140 patacas como sua parte
nos preveitos brutos do projecto, tais montantes não foram conta-
bilizados pelo que os proveitos declarados no exercício estão sub-
estimados em (...) 19.642.812$00 e 33.358.922$00’’ respectivamente
àqueles anos.

m) Na sequência do aludido Relatório, foi a firma impugnante
notificada para pagar as importâncias de Contribuição Industrial re-
lativa aos anos de 1984 e 1985, respectivamente de 21 558 735$00
e 12 342 451$00, acrescidas de outras importâncias relativas a juros
e a imposto extraordinário.

n) A Repartição de Finanças de Macau certificou, em 18 de Março
de 1984 que, ‘‘no âmbito da legislação em vigor no território de Macau,
os rendimentos auferidos pelo arquitecto Tomás Taveira por virtude
do contrato celebrado com o território em 84/08/04 (...) estão sujeitos
ao pagamento de imposto profissional e de Imposto Complementar
de Rendimento de Macau’’; que ‘‘em relação a uma parte das re-
munerações recebidas por força do mesmo contrato (...) foi liquidado
e pago pela Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, SA, o Im-
posto Complementar de Rendimentos’’; e que ‘‘em relação ao
Arqo Tomás Cardoso Taveira, a mesma Repartição ia proceder à
liquidação dos referidos impostos profissional e complementar’’.

o) A impugnante entende que, tendo o arqo Tomás Cardoso Taveira
actuado na execução do contrato como profissional livre, é ilegal a
contribuição daquela em Contribuição Industrial por não ter exercido
a actividade correspondente nem auferido proveitos ou suprotado
os custos respectivos, considerando que só ao território de Macau
caberia tributar os efeitos de tal contrato e da actividade dele
decorrente.

p) Os rendimentos auferidos pelo Arqo Tomás Taveira por virtude
do contrato celebrado com o território de Macau e relativo ao «Estudo
Geral de Inventariação Cultural do Fenómeno de Macau, Sua História,
Evolução e Consolidação Urbana’’, foram sujeitos ao pagamento de
Imposto Profissional e ao Imposto Complementar de Rendimentos
em Macau.

q) Assim, ao ano de 1985, ano em que os rendimentos foram postos
à disposição, o consórcio ‘‘Partex — (CPS) Taveira’’ recebeu pelo Es-
tudo referido o montante total de MOP$9.500.000,00 (nove milhões
e quinhentas mil patacas), cabendo a cada uma das partes do consórcio
50 % desse valor e tendo sido estimado em 25 % o rendimento sujeito
a imposto (redacção corrigida por estar incorrectamente identificado
com o consórcio).
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r) Nesse ano de 1985, foi fixado ao Arqo Tomás Taveira o ren-
dimento colectável de MOP$1.292.400,00, calculado da seguinte
forma:

Trabalhos executados — $256.252,00
$63.367,90
$99.775,10

$4.750.000,00
$5.169.395,00

(50 % de $9.500.000)
(×25 %=$1.292.400,00)

(rectificou-se o montante da terceira parcela por ter sido incor-
rectamente copiado na sentença).

s) do rendimento referido na presente alínea o Arqo Tomás Taveira
pagou MOP$142.164,00 de imposto profissional e MOP$27.821,00 de
imposto complementar.

t) O consórcio estava sediado em Macau, em escritório sito na
Av. da Praia Grande, 101-103-11o B Edifício Lun Pong, um edifício
cujo uso e fruição foram cedidos mediante o pagamento da renda
de 3.935,5 patacas.

u) Dão-se como reproduzidos na íntegra e para todos os legais
efeitos os doc.s juntos de fls. 142 a 153, de fls. 158 a 168, de fls. 172
a 189 e de fls. 200.

3. Como resulta das transcritas conclusões das alegações do re-
presentante da Fazenda Pública o recorrente questiona expressamente
o contrato celebrado entre o Governo de Macau com um consórcio.

Segundo o recorrente o referido consórcio resultou do acordo entre
duas sociedades (a Partex por um lado e a impugnante por outro).

Outra e diversa foi a posição assumida pelas instâncias que deram
como provado que tal consórcio foi estabelecido entre a Partex, por
um lado, e pelo arquitecto Tomás Taveira, em nome individual, por
outro.

E o acórdão recorrido faz uma exaustiva apreciação dos documentos
juntos aos autos para concluir que quem interveio no consórcio foi,
não a impugnante, mas o arquitecto Tomás Taveira, a nível individual.

Ora, a discordância do recorrente radica única e exclusivamente
neste ponto.

É outra, na verdade, a sua leitura.
Porém, e como é evidente o que está verdadeiramente em questão

é um facto: saber se quem interveio no consórcio foi a impugnante
ou o arquitecto Tomás Taveira. Trata-se efectivamente de matéria
de facto a apreciar pelas instâncias.

E o eventual erro na apreciação da prova escapa à apreciação deste
Tribunal.

É que, a apreciação da matéria de facto está vedada ao Supremo
Tribunal, face ao disposto no arto 21o, no 4, do E.T.A.F., que dispõe:

«A Secção de Contencioso Tributário apenas conhece de matéria
de direito nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância e pelos Tribunais Fiscais Aduaneiros».

Com as excepções decorrentes do no 2 do arto 722o do C.P. Civil,
aplicável ex-vi do arto 2o, f) do C.P.T., a saber:

‘‘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’’.

Não estando em causa nenhuma dessas previsões legais, que aliás
não vêm alegadas, é evidante que o aresto recorrido não merece
censura.
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4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pelo representante da Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos
Serra — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

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 directa-
mente interpostos dos tribunais tributários de 1a ins-
tâncias, — recursos per saltum —, quando estes tenham
por exclusivo fundamento matéria de direito.

II — Tal não será o caso quando o recorrente alegue, para
além do que consta da decisão recorrida, que «as gra-
tificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho».

Processo n.o 20 465. Supremo Tribunal Administrativo. Secção de Con-
tencioso Tributário. Recorrente: Fazenda Pública; recorrido: Nuno
Ventura Lindo Manita da Cruz; Relator: Juiz-Conselheiro Ben-
jamim Silva 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 Faro, dizendo-se inconformado com
a sentença, de 95.11.20, que, julgando procedente a impugnação ju-
dicial deduzida por Nuno Ventura Lindo Manita da Cruz, com os
sinais dos autos, decretou a anulação dos actos de liquidação de IRS,
relativos aos anos de 1989, 1990, 1991 e 1992, sob fundamento, em
síntese, de que o legislador da alínea h) do no 3 do art.o 2o do C.I.R.S.,
ao prever a tributação das gratificações auferidas em razão da pres-
tação de trabalho, quando não atribuídas pela respectiva entidade
patronal, excedera a autorização conferida pelos n.os 1 e 2 do art.o 4o

da Lei n.o 106/88, de 19 de Julho, ao abrigo dos quais foi emitido,
dela recorre directamente para este Supremo Tribunal, pedindo a
sua revogação.

II — Em fundamento desta pretensão, o recorrente invoca as se-
guintes razões:

a) A autorização legislativa concedida pelo art.o 4o, n.o s 1 e 2,
al. a) e 3 da Lei n.o 106/88, de 17 de Setembro, abrange todas as
remunerações provenientes do trabalho por conta de outrem, con-
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templando expressamente «. . . contrato de trabalho ou outro a ele
legalmente equiparado».

b) As gratificações em causa são auferidas por contrato prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo art.o 4o, n.os 1 e 2,
al. a e 3 da Lei n.o 106/88, de 17 de Setembro, abrange o conceito
de remuneração típico em direito fiscal, consagrado na al. h) do n.o 3
do art. 2o do CIRS.

e) A alínea h) do n.o 3 do art.o 2.o do CIRS não enferma de
inconstitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o art.o 2.o, n.o 3, al. h) do
CIRS.

g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais
aplicáveis, designadamente art.o 2o, n.o 3, al. h) do CIRS.

III — O recorrido contra-alegou, batendo-se pela confirmação do
decidido.

IV — O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer em que
suscitou a questão prévia da incompetência hierárquica deste tribunal
por o recorrente alegar, como fundamento do recurso e para além
do assente no probatório da decisão recorrida, que as gratificações
tinham sido auferidas por trabalho prestado numa situação conexa
com o contrato de trabalho.

V — Ouvidas as partes sobre a questão prévia, só o recorrido res-
pondeu, defendendo que a única matéria a apreciar era de direito
e que se traduzia em saber se as gratificações poderiam ser objecto
de tributação em termos constitucionais, contra o que se decidiu na
1a instância, não estando em causa o seu recebimento, nem a sua
proveniência.

VI — 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 conhecimento, que é até ofi-
cioso, 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.

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
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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 ocorrência 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 quando se invoque como fundamento do recurso
que a decisão recorrida 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 pro-
bando 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.

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
recorrida.

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 represen-
taria 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
com provados na decisão recorrida.

O recorrente estrutura a solução jurídica, por que se bate no recurso,
na consideração, além do mais, de que “as gratificações em causa
são auferidas por trabalho prestado numa situação conexa com o
contrato de trabalho” (artos 21o e 22o das alegações e conclusão b)).

Tais factos não vêm dados como assentes no probatório da decisão
recorrida.

Sendo assim, é proposta ao tribunal ad quem uma questão de co-
nhecimento de matéria de facto, de cuja relevância, pertinência, me-
recimento ou acerto jurídico não tem ele de aquilatar, como já se
disse.

57

Não tem, pois, o recurso por exclusivo fundamento matéria de
direito, pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo, mas o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos
das disposições citadas.

VII — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste
tribunal em julgá-lo hierarquicamente incompetente para conhecer
do recurso, cabendo essa competência ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, para quem o recorrente pode pedir a remessa dos autos no
exercício do direito conferido pelo arto 47o do C.P.T.

Custas pelo recorrido, por ter deduzido oposição, com taxa de justiça
de 15 000$00 e procuradoria de 40 %.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues — Ví-
tor Manuel Marques Meira — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Contribuição Industrial; Custo de exercício;
Provisão para cobertura de créditos de cobrança duvidosa;

Natureza do devedor.

Doutrina que dimana da decisão:

Na qualificação como custo de exercício de certa provisão
para cobertura de créditos de cobrança duvidosa não deve
atender-se, em sede de Contribuição Industrial, à natureza
do devedor.

Os créditos da E.P.A.C. sobre o F. de Abastecimentos são
de considerar como resultantes da actividade normal da-
quela - regularização e abastecimento do mercado interno
de cereais e sementes.

Recurso no 20.629, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida EPAC - Empresa para Agroalimentação e Cereais, S.A.
e de que foi Relator o Exm.o Cons. Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com o acórdão do T.T.
de 2a Instância, a fls. 132 e seguintes, dele interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro conclusivo:

1) A não aceitação da inscrição do montante de 1.854.916.365$00,
prendeu-se com a falta de fundamento para a sua consideração como
crédito de cobranças;

2) Porque o possível devedor é a pessoa Estado e não qualquer
particular;

3) E o Estado louva sempre os seus compromissos, algumas vezes
com um certo atraso, é certo;

4) Tal constituição foi baseada mais em razões contabilísticas do
que em bases e fundamentos reais, como a verdadeira incobrabilidade
das normas.
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5) O crédito impugnado não deriva da normal actividade da re-
corrida, pois não foi contabilizado na conta de ”clientes” como deveria
ser, face ao determinado no Plano Oficial de Contabilidade.

6) Nem se mostrou inequivocamente a sua litigiosidade, logo a
sua possível incobrabilidade, pois o pretenso devedor é o Estado,
e contra ele a recorrida não intentou qualquer acção cível para obter
a satisfação do mesmo.

Teve por violados os arts.o 26o n.o 8 e 33o al. c) ambos do CCI.
Contra-alegou a recorrida EPAC, tendo concluído da seguinte

forma:
1. O recurso deve ser considerado totalmente improcedente por

falta de fundamento legal e ser confirmado o acórdão recorrido nos
termos e pelas razões em que decidiu.

2. Na verdade, a constituição de provisões para créditos de cobrança
duvidosa resultava, na vigência do Código da Contribuição Industrial,
da aplicação de uma taxa ao montante de créditos, independentemente
da natureza pública ou privada do devedor, não relevando para o
efeito a circunstância de o devedor ser o Fundo de Abastecimento.

3. Por outro lado, os créditos previsionados resultavam da actividade
normal da EPAC, com total cabimento na al. c) do art.o 33o do C.C.I.

O Exm.o Magistrado do M.o P.o foi de parecer que o recurso não
merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Em sede de matéria de facto, vem provado o seguinte:
a) A impugnante encontra-se colectada na Repartição de Finanças

do 15o Bairro Fiscal pelo sistema do Grupo A da Contribuição
Industrial.

b) A impugnante apresentou a declaração IRS, relativa ao exercício
de 1985, tendo apurado o lucro tributável de 738.941.263$00, o que
deu lugar à liquidação provisória de contribuição industrial se
281.898.758$00, conforme se vê de fls. 34o e vo.

c) Em face da análise interna da declaração M/2 foram efectuadas
correcções, e acrescer, no valor de 1.854.983.732$00 e a deduzir, no
valor de 35.820.168$00, pelo que o total das correcções, a acrescer,
foi de 1.819.163.558$00.

d) Em consequência dos factos referidos em B) e C), o lucro tri-
butável corrigido passou a ser de 2.558.104.818$00, o que originou
a liquidação adicional de contribuição industrial de 700.338.603$00,
bem como os juros compensatórios de 35.458.239$00, tudo no valor
global de 735.796.842.000$00.

e) Em resultado das referidas correcções foi igualmente efectuada
a liquidação adicional do imposto extraordinário sobre lucros no valor
de 90.958.178$00, acrescido de juros compensatórios de 4.605.225$00,
tudo no valor global de 95.563.407$00.

f) As referidas correcções respeitam a provisões previstas no
art.o 33o, al. c) do C.C. Industrial, no valor de 1.854.916.356$00 (verba
impugnada), a amortizações excessivas sobre viaturas cuja verba de
aquisição ultrapasse 1.500.000$00, o que originou a correcção de
67.367$00 e ainda a correcção a deduzir no valor de 35.820.168$00,
respeitante a ”Ganhos em Imobilizações Financeiras”.

g) A não aceitação, por parte da A.F., da verba de 47.511.101$00
relativa a ”Empréstimos Concedidos” e da verba de 95.259.282.608$00
relativos ao Fundo de Abastecimento”, com provisões nos termos
da alínea c) do art.o 33o do C.C. Industrial deveu-se ao facto de
os mesmos não terem sido considerados ”créditos da actividade normal
existente no fim do exercício”.
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h) Relativamente à verba referente ao ”Fundo de Abastecimento”,
a correcção efectuada fundamenta-se também no despacho, de
11/11/84, Proc. n.o 7-EG 69/84, do CEF.

i) O despacho referido contem os seguintes dizeres: ”Tendo ana-
lisado, não concordo com o parecer da CEF, já que o F. Abastecimento
não é um devedor relapso. Porém, ... atrasou no pagamento mas,
de modo algum, se pode configurar uma situação de insolvência do
Fundo de Abastecimento”.

j) As provisões constantes da al. g) dos factos provados foram cons-
tituídos para garantir créditos da E.P.A.C. sobre o Fundo de Abas-
tecimento e sobre os benefícios dos empréstimos concedidos pelas
Federação Nacional das Indústrias de Moagem, Federação Nacional
dos Produtos do Tejo e pelo Grémio dos Industriais da Panificação,
não satisfeitos.

l) A EPAC iniciou a sua actividade em 1/2/77, recebendo todo
o património do Instituto de Cereais.

m) Desse património fazia parte um crédito sobre o F.A. calculado
em 5.273.680.727.37 que passou a ser inscrito no activo do impugnante
e que, em 31/12/85, atingiu o montante de 95.259.282.608$00.

As questões a decidir, tal como foram enunciadas no acórdão re-
corrido, são as seguintes:

- Ao qualificar como custo de exercício certas provisões para co-
bertura de créditos de cobrança duvidosa deve-se atender à natureza
do devedor ?

- Os créditos em questão podem ou não considerar-se como re-
sultantes da actividade normal da impugnante ?

O art.o 33o al. c) do C.C.I. permitia considerar como provisões
para efeitos de custos, nos termos do seu art.o 26o n.o 8, aquelas
”que tivessem por fim a cobertura de créditos de cobrança duvidosa,
calculadas em função dos créditos resultantes da actividade normal
da empresa existente no fim do exercício” acrescentando-se no § 1o

que as taxas e os limites das provisões a que se referia a al. c) e
d) seriam fixadas pelo Ministro das Finanças para cada tipo de ac-
tividade, com prévia audiência do organismo que, a nível nacional,
representasse a respectiva actividade”.

Tratando da 1a questão, referiu-se no acórdão recorrido:
”Para que possam constituir-se provisões exige, pois, o referido

preceito legal que existam créditos no fim do exercício em causa;
que esses créditos resultem da actividade normal da empresa e, fi-
nalmente, que eles se contenham dentro de certos valores que serão
resultantes de certas taxas e limites aplicados sobre a soma dos créditos
referidos anteriormente”.

”Em parte alguma do preceito se manda ter em conta a indivi-
dualidade de cada crédito quanto à respectiva dúvida de cobrança
ou seja a consideração da pessoa do devedor”.

E, concluindo, ”não há, pois, que tomar em conta qualquer natureza
ou qualidade de devedor, nomeadamente, se este se encontra ou não
enquadrado na estrutura do Estado e, portanto, se oferece ou não
maiores garantias de solvabilidade e de pagamento embora possi-
velmente atrasado”.

Concordamos com este entendimento, pelo que improcedem as
conclusões 1a a 4a.

No que concerne à 2a questão, o acórdão recorrido considerou
que, nos termos do art.o 4o do DL 663/76, de 4/8, competia à E.P.A.C.:

a) Dou concretização às medidas definidas pelo Governo relati-
vamente à regulamentação do mercado de cereais e sementes.
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b) Contribuir para a regularização e abastecimento do mercado
interno de cereais e sementes.

E que, segundo os arts.o 1o, 2o e 5o do DL 70/78, de 7/4, os preços
de compra e venda não eram estabelecidos pela E.P.A.C., mas por
despacho dos Ministros da Agricultura e Pescas e do Comércio e
Turismo, constituindo encargo ou receita da F.A. ... os diferenciais
de preços relativamente a sementes, cereais e farinha.

Daí que aquela ”tivesse que sujeitar-se, por imperativos decorrentes
do seu estatuto e por razões de política económica e financeira, à
prática de preços de compra e venda de cereais fixados pela via ad-
ministrativa, sendo a diferença entre eles (preços políticos) e os reais
suportados pela F.A.”.

Assim e depois de considerar que do ponto de vista da prática
comercial a F.A. não era cliente ou fornecedor da E.P.A.C. já o seria
do ponto de vista financeiro pois que acaba por pagar a este as im-
portâncias relativas aos diferenciais entre os preços de custo (reais)
e os preços de venda administrativamente fixados e por ela recebidos
directamente dos clientes.

Por fim e com o apoio do parecer do C.E.F., junto a fls. 13 e
seguintes, conclui ”que os montantes compensatórios atribuídos pelo
F.A. à E.P.A.C. não constituem, assim, meras transferências finan-
ceiras de carácter indiscriminado, uma vez que se destinam ao pa-
gamento de uma contraprestação perfeitamente determinada resul-
tante de operações inerentes ao desenvolvimento normal da Empresa
- o comércio de cereais, nos termos estabelecidos na lei”.

Este entendimento, que aplaudimos, leva-nos a considerar que os
créditos da E.P.A.C. sobre o F.A. eram resultantes da actividade nor-
mal daquela e daí que improceda a 5a conclusão.

Refira-se, por último, que a 6a conclusão logra enquadramento
no âmbito da matéria de facto estando, por isso, fora dos poderes
de cognição deste S.T.A. (v. art.o 21o n.o 4 do E.T.A.F.).

Termos em que, improcedendo todas as conclusões do recurso,
se acorda em negar-lhe provimento.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — José Plácido Fonseca Limão (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução. Recurso. Alegações. Deserção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O recurso da decisão judicial do tribunal tributário de
1.a instância para a 2.a instância proferida em processo
executivo sobre acto do chefe da repartição de finanças,
segue o regime previsto no art.o 356 do C.P.T.

II — Assim sendo, as alegações e conclusões deverão ser apre-
sentadas no prazo e com o requerimento de interposição
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do recurso, não podendo ser apresentadas no tribunal
“ad quem”, ainda que tal desejo tenha sido manifestado.

III — A não apresentação das alegações nos termos indicados
determina a deserção do recurso.

Recurso: 20.632. Recorrente: Silva & Peneda, Lda. Recorrido: Fazenda
Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

“Silva e Peneda, Lda.”, com sede na Avenida da Boavista, sala 11
- dto. C, no Porto, requereu no tribunal Tributário de 1.a Instância
daquela cidade a anulação da venda efectuada no processo de execução
fiscal contra si instaurado, venda essa que incidiu sobre uma fracção
autónoma designada por letra “A” e melhor identificada no auto
de penhora de fls. 17.

O Mo Juiz daquele Tribunal julgou verificada a excepção da ca-
ducidade do direito de pedir a anulação, indeferindo consequente-
mente o pedido.

Inconformada com o decidido interpôs a executada recurso para
o Tribunal Tributário de 2a Instância, protestando apresentar as suas
alegações naquele tribunal.

O Tribunal Tributário de 2.a Instância, por acórdão, veio a julgar
deserto o recurso por as alegações não terem sido apresentadas com
o requerimento de interposição do recurso, no prazo de oito dias
a contar da notificação, conforme prescreve o artigo 356o do C.P.T.

Não se conformando ainda com o decidido recorreu a executada
“Silva e Peneda, Lda.” para este Supremo Tribunal Administrativo
pedindo a revogação do acórdão em causa e que se ordenasse a sua
notificação para apresentação das suas alegações. Formulou as se-
guintes conclusões:

a) Ao recurso dos autos aplica-se o regime do arto 171o do CPT.
b) Sendo certo que, a recorrente não foi notificada pelo Tribunal

ad quem para apresentar as suas alegações.
c) Pelo que, protestando a recorrente - no seu requerimento de

interposição de recurso de fls. . . . - a intenção de alegar no Tribunal
de Recurso (2a Instância do Tribunal Tributário), não podia o recurso
ser julgado deserto.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
Administrativo emitiu parecer no sentido do não provimento do re-
curso por ser aplicável ao caso o preceituado no arto 356o do CPT
que determina que as alegações e conclusões devem ser apresentadas
com o requerimento de interposição.

Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos cumpre decidir.
A questão em apreciação consiste em saber se, em processo exe-

cutivo, o recurso da decisão do tribunal de 1a instância para o de
2.a instância deve conter logo as respectivas alegações ou se o re-
corrente pode apresentá-las no tribunal “ad quem” quando proteste
fazê-lo. No entender da recorrente aplica-se o arto 171o do CPT.
Segundo as instâncias que decidiram os presentes autos é o artigo 356o

o aplicável.
O Código de Processo Tributário divide-se em cinco títulos com

as seguintes epígrafes:
- Do Ordenamento Processual Tributário;
- Do Processo Administrativo Tributário;
- Do Processo Judicial Tributário;
- Do Processo de Contra-Ordenação Fiscal;
- Do Processo de Execução Fiscal.
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A Secção X do Capítulo II do Título V tem por epígrafe “Dos
recursos das decisões da administração fiscal” e subdivide-se em três
subsecções com um artigo cada. A subsecção I, constituída pelo
arto 355.o, reporta-se aos recursos das decisões da administração fiscal.
A subsecção II, constituída pelo arto 356o, refere-se aos recursos de
actos jurisdicionais. A subsecção III, constituída pelo arto 357o, inclui
o direito subsidiário.

Estando em causa nos autos o artigo 356o do CPT convirá aqui
transcrevê-lo:

“1-Os recursos das decisões de natureza jurisdicional serão inter-
postos por meio de requerimento com a apresentação das alegações
e conclusões no prazo de oito dias a contar da notificação.

2-Os recursos terão efeito devolutivo, sem prejuízo da sua subida
imediata nos casos referidos no n.o 4 do artigo anterior.”

Como bem se alcança do artigo transcrito, o seu âmbito de aplicação
são os recursos das decisões de natureza jurisdicional proferidas em
processo executivo. No caso vertente estamos perante um recurso
interposto da 1a para a 2a instância, em processo executivo, na se-
quência de recurso interposto para o tribunal de 1.a instância de de-
cisão do chefe da repartição de finanças, conforme previsto no arto

355o do CPT. Assim sendo, não há que recorrer à norma do artigo 171o

porquanto o caso em apreciação está expressamente previsto no ar-
tigo 356o que determina a apresentação das alegações e conclusões
com o requerimento de interposição do recurso. Não o tendo a re-
corrente feito o recurso teria que ser julgado deserto, como foi, atento
o disposto nos artigos 357o e 171o n.o 4, aqui sim aplicáveis sub-
sidiariamente. Em conformidade com o decidido podem ver-se as
anotações ao artigo 356o do CPT anotado por Alfredo José de Sousa
e José da Silva Paixão.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar o decidido no acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, fixando em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Castro
Martins — Mendes Pimentel. — Fui presente: Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Impugnação Judicial. Prazo. IVA.. Arto 27o n.os 1 e 2 do
CIVA, na redacção anterior à do D.L. no 100/95, de 19
de Maio.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo da impugnação judicial do IVA, liquidado ao
abrigo do arto 84o do CIVA, era aferido, na vigência
da redacção do arto 27o n.os 1 e 2 deste código que
durou até ao D.L. no 100/95, de 19/05, segundo o arto
89o do C.P.C.I..
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II — Caso o contribuinte não pagasse o IVA no prazo de
15 dias a contar da notificação referida no no 1 do
arto 27o do CIVA, o prazo da impugnação judicial só
se iniciava no dia imediato ao da abertura do cofre
ocorrida com o débito ao tesoureiro, dado que no no 2
deste artigo se mandava seguir o procedimento da co-
brança virtual definida pelo C.P.C.I.

Recurso n.o 20 643. Recorrente: Couto Alves, Lda; Recorrida: Fa-
zenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues

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

A – Relatório.
I – Couto Alves, L.da, contribuinte no 500 639 965, com sede no

Largo João Tomás da Costa, no 38 1o, em Viana do Castelo, dizendo-se
inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Viana do Castelo, de 95.09.22, proferida após despacho que or-
denara a notificação da Fazenda Pública para responder e da resposta
desta e que lhe «indeferiu liminarmente a petição inicial da impug-
nação» (sic) que, perante ele, deduzira das liquidações de imposto
sobre o valor acrescentado (IVA), no valor de 8 856 920$00, e res-
pectivos juros compensatórios, de 5 761 366$00, relativos ao ano de
1990, sob fundamento da sua intempestividade, dela recorre direc-
tamente para este Supremo Tribunal, pedindo a sua revogação e subs-
tituição por outra que não seja de indeferimento liminar.

II – Fundamenta esta pretensão nas razões condensadas nas se-
guintes proposições conclusivas das suas alegações:

«1. Em 09 de Março de 1994 deu entrada a petição em que a
ora recorrente impugnou o IVA relativamente ao qual, em 24 de
Novembro de 1993, foi notificada nos termos e para os efeitos do
arto 27o do Código daquele imposto.

2. À referida impugnação é inteiramente aplicável o CPT, visto
que, tratando-se de IVA de cobrança eventual, no caso dos autos
não tem aplicação o disposto no arto 7o do D.L. no 154/91, de 23 de
Abril, pois este versa exclusivamente sobre impostos de cobrança
virtual.

3. Consideradas as datas referidas em 1, supra, e o estabelecido
nos art.os 27o no 1 do Código do IVA, e nos art.os 107o e 123o

no 1 al. a) do CPT, verifica-se que a impugnação é tempestiva.
Porém, ainda que assim se não entenda.
4. Relativamente ao prazo da impugnação judicial o arto 7o do

citado D.L. no 154/91 apenas regula quanto à fixação do momento
do início da contagem do mesmo prazo; quanto ao mais, rege o arto

123o do CPT, concretamente a alínea a) do seu no 1.
5. Da conjugação do arto 27o no 1 do Código do IVA com os

art.os 20o e 28o do CPCI, resulta que o final do prazo de pagamento
voluntário do imposto cuja liquidação foi impugnada ocorreu depois
dos 15 dias seguintes ao da notificação de 24 de Novembro de 1993.

6. Tendo a petição da impugnação sido entregue em 09 de Março
de 1994 a mesma é tempestiva, pois não deu entrada para além do
prazo a que se refere a al. a) do no 1 do arto 123o do CPT.

Mas, se assim não se entender:
7. Da Doutrina e da Jurisprudência que foram citadas resulta que

no caso da falta de pagamento da receita eventual, é o débito ao
tesoureiro que marca o momento da respectiva abertura do cofre.
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8. Para efeitos do disposto na al. b) do arto 89o do CPCI, o início
da contagem do prazo de impugnação judicial reporta-se, não à data
da notificação emitida nos termos do arto 27o do Código do IVA
mas sim, ao momento em que foi efectuado o débito ao tesoureiro.

9. No caso dos autos o débito ao tesoureiro nunca teria de ter
ocorrido antes de 10 de Dezembro de 1994, pelo que, consideradas,
por um lado, as datas da notificação emitida nos termos do arto 27o

do Código do IVA e da entrada da impugnação, e, por outro lado,
o disposto no arto 89o, al. a) do CPT, tem de concluir-se pela tem-
pestividade da petição da mesma impugnação.

10. Ao decidir pela intempestividade da petição da impugnação,
indeferindo-a liminarmente, a douta decisão recorrida violou o dis-
posto no arto 7o do D.L. no 154/91, de 23 de Abril, no arto 123o

no 1 al. a) do CPT e no arto 89o do CPCI . . .».
III – A Fazenda Pública contra-alegou, batendo-se pela confirmação

do julgado e defendendo que o prazo da impugnação deverá ser con-
tado nos termos do arto 89o al. a) do CPCI, por força do arto 7o

do D.L. no 154/91.
IV – O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido

do não provimento do recurso, sustentando que o prazo da impug-
nação se deve contar nos termos da al. a) do arto 89o do CPCI,
por força do disposto no arto 7o do D.L. no 154/91 e que ele terminou
em 94.03.02 porquanto, sendo caso de aplicação do estipulado no
arto 27o do CIVA, o prazo se iniciara em 93.12.11 e a abertura do
cofre se verificara em 93.12.10 (por lapso evidente disse-se 95).

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B – A fundamentação.
1 – A questão decidenda.
A questão a resolver é a de saber como é que se computava o

prazo da impugnação judicial do imposto sobre o valor acrescentado
depois da entrada em vigor do C.P.T. e enquanto a lei reguladora
desse imposto não foi adaptada às disposições de cobrança daquele
Código.

2. A matéria de facto.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) A recorrente foi notificada para pagar os valores das ditas li-

quidações em 93.11.24.
b) A impugnação deu entrada em 94.03.09.
3. O direito e os factos.
Segundo resulta do probatório, a impugnante foi notificada para

pagar o imposto impugnado em 93.11.24.
Tal equivale por dizer que esse facto ocorreu já na vigência do

Código de Processo Tributário e que as normas reguladoras do sistema
de cobrança (art.os 107o e segs.) e do prazo de impugnação judicial
que lhe seriam aplicáveis seriam as deste compêndio legislativo se
não fora a existência de norma especial.

Mas ela existe. É o arto 7o do D.L. no 154/91, de 23 de Abril
que aprovou tal Código.

Na verdade diz-se aqui:
«Enquanto os respectivos códigos ou leis tributárias não forem adap-

tados às disposições de cobrança do novo Código, os impostos de
cobrança virtual continuarão a ser cobrados pelo actual regime, o
qual também se aplicará à contagem dos respectivos prazos de re-
clamação ou impugnação judicial».
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No que respeita ao IVA, essa adaptação apenas foi feita através
do D.L. no 100/95, de 19 de Maio por alteração dos art.os 26o, 27o,
71o, 82o, 83o, 84o, 87o e 88o do respectivo código.

A situação em análise respeita, todavia, a momento anterior ao
resultante desta alteração.

Ao dizer que os impostos de cobrança virtual continuariam a ser
cobrados pelo regime então em vigor e que este se aplicaria também
à contagem dos respectivos prazos de reclamação e impugnação, o
legislador do falado arto 7o tomou como ponto de distinção o sistema
jurídico-prático de cobrança que a respectiva lei reguladora dos vários
impostos instituíra e não a qualificação doutrinal do imposto segundo
algum critério como o da previsibilidade da cobrança das receitas.

A disposição transitória tinha razão de ser.
Na verdade, o Código de Processo Tributário tinha optado por

um sistema de cobrança dos impostos diferente do que estava em
vigor.

Só que tal sistema ainda não estava totalmente definido. Essa de-
finição só aconteceu pela mão do D.L. no 275-A/93, de 8 de Setembro,
tendo este criado um único sistema de cobrança para todos os impostos
que entrou em vigor com a entrada em vigor da Portaria no 1411/95,
de 24/11 na qual, dando-se execução àquele diploma, se aprovou o
respectivo documento de cobrança.

Não foi por referência à previsibilidade objectiva de arrecadação
das receitas segundo as leis de tributação que o legislador, no regime
em vigor à data do falado arto 7o do D.L. no 154/91, estruturou o
sistema de cobrança, dividindo-a em impostos de cobrança eventual
e impostos de cobrança virtual, mas por referência a regras específicas
de procedimentos de cobrança que enunciou no arto 19o do C.P.C.I.

Na cobrança virtual, o tesoureiro recebia previamente os respectivos
títulos, constituindo-se por esse acto na obrigação da cobrança, a
qual só se extinguia pelo pagamento voluntário ou coercivo, pelo
encontro com título de anulação ou pela anulação da própria dívida;
na cobrança eventual, o título era apresentado ao tesoureiro no acto
do pagamento, que devia ser sempre efectuado no dia da liquidação,
salvo prazo especial.

Basicamente, o cerne da distinção assentava num critério formal
preestabelecido, que era o de saber se o tesoureiro recebia ou não,
previamente em relação ao acto de pagamento, os títulos de cobrança:
se os recebia, a cobrança era virtual; se os não recebia, mas antes
eram apresentados pelo interessado, então a cobrança era eventual.

Segundo a lógica deste sistema de cobrança não era concebível
um tercium genus.

Essa é a razão pela qual na parte final do § 2o do arto 19o do
C.P.C.I. de dispõe que, em caso de cobrança eventual cujo pagamento
não fosse efectuado dentro do prazo prescrito e que houvesse de
prosseguir, ela se converteria em virtual.

Em face da razão desta destrinça nada obstava a que o legislador
previsse que a cobrança de imposto liquidado, enquadrável na ca-
tegoria doutrinal de impostos virtuais, começasse por ser eventual
e depois se convertesse em virtual ou que o mesmo se verificasse
em relação a impostos eventuais.

Exemplo daquele procedimento eram os casos das liquidações adi-
cionais previstas em diversos códigos (complementar – art.os 51o e
52o; profissional – art.os 41o e 42o, etc.).

No caso, como o do exame, de liquidação adicional de IVA efec-
tuada pelos serviços por se considerar haver sido declarado imposto
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de montante inferior ao devido (arto 82o do CIVA), a definição do
regime de cobrança constava dos n.os 1 e 2 do arto 27o do respectivo
código.

E estes na redacção que durou até ao citado D.L. no 100/95 pres-
creviam que o contribuinte fosse «imediatamente notificado para efec-
tuar o pagamento na tesouraria da Fazenda Pública competente no
prazo de 15 dias a contar da notificação» e que na «falta de pagamento
nos prazos estabelecidos a cobrança se converteria em virtual, nos
termos e para efeitos do disposto no Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos».

De acordo com o preceito, a cobrança seria, pois, originariamente
eventual convertendo-se em virtual em caso de falta de pagamento.

A partir do momento da conversão, o imposto é de cobrança virtual
porque ela é feita segundo o respectivo sistema e, sendo assim, ele
está incluído no elenco dos da categoria da hipótese enunciada no
arto 7o do D.L. no 154/91 e, consequentemente, o prazo da sua im-
pugnação tem de ser aferido perante o disposto no arto 89o do C.P.C.I.

Só que não prevendo a lei que essa conversão propiciasse a abertura
de um novo prazo de cobrança do imposto sem juros de mora e
tendo os prazos de pagamento voluntário de constar sempre da lei
sob pena de por outra forma se estar a conceder uma moratória
para esse pagamento, o que está e estava vedado (art.os 108o do
CPT e 21o do CPCI), tinha de entender-se que esse prazo só poderia
ser aquele que estava estabelecido no no 1 do arto 27o do CIVA
ou seja, o prazo de 15 dias, findos os quais se passariam a vencer
juros de mora.

Ela não tem, pois, o efeito de abrir um novo prazo de pagamento
do imposto sem juros de mora ao contrário do que a lei previu em
alguns outros casos como, por exemplo, em relação ao imposto com-
plementar (art.os 51o a 53o do C.I.Complementar).

Tal equivale por dizer que, ao prescrever que «a cobrança se con-
verte em virtual nos termos e para os efeitos do disposto no Código
de Processo das Contribuições e Impostos», essa conversão só poderá
os efeitos previstos no CPCI para a cobrança virtual relativos a aspectos
diferentes da assinatura do prazo de pagamento do imposto sem juros
de mora, pois este acontece anteriormente à conversão e ainda em
regime de cobrança eventual, como sejam os previstos no § 1o do
arto 19o (entrega dos títulos de cobrança ao tesoureiro que por esse
recebimento fica constituído na obrigação de cobrança que só se ex-
tingue pelo pagamento voluntário com juros de mora nos termos
do arto 20o ou coercivo, pelo encontro com titulo de anulação ou
pela anulação da própria dívida) e os que tenham que ver com essa
obrigação regulados nos preceitos seguintes como, por exemplo, o
apontado no arto 23o de aviso aos contribuintes antes de findar o
prazo de pagamento com juros de mora; o de facultar ao contribuinte
a possibilidade de pagar ainda o imposto com juros de mora antes
do relaxe e pelo prazo de 15 dias (al. b) do arto 28o), findos os
quais fica sujeito àquele, e o de abrir uma nova possibilidade de
prazo de impugnação judicial.

E tem de ser assim, quanto ao prazo de impugnação, porque dos
dois momentos a que o arto 89o do CPCI refere o cômputo do início
do prazo ou seja, a abertura do cofre e a cobrança, não acontece
o da cobrança quando ela não se efectua eventualmente.

Logo, o outro momento a que terá de referenciar-se o prazo de
impugnação apenas poderá ser o da abertura do cofre precisamente
para a cobrança tornada virtual.
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Bem vistas as coisas não deixa de legitimamente poder falar-se
aqui de uma abertura do cofre.

Esta corresponde-se ao dia em que o tesoureiro recebe os títulos
e fica constituído na obrigação de os cobrar e isto de acordo com
as regras do sistema de cobrança virtual.

A única nuance que se verifica em relação ao imposto de cobrança
originariamente virtual é que, ao contrario deste, o prazo de paga-
mento sem juros de mora ou em que o imposto é pago à boca do
cofre, que é uma das modalidades do pagamento voluntário previsto
na lei (arto 20o do CPCI) (a outra era o pagamento voluntário com
juros de mora), ocorre antes da entrega dos títulos ao tesoureiro.

Sendo assim, o prazo de impugnação do imposto sobre o valor
acrescentado contar-se-á desde o dia imediato em que ocorre o débito
ao tesoureiro quando, não havendo a cobrança sido efectuada even-
tualmente (neste caso será de tal evento que terá de contar-se o
prazo da impugnação), haja lugar a esse débito por decorrência da
conversão em virtual da sua cobrança (cfr. neste sentido, entre outros,
os Acs deste tribunal, de 96.10.29, in rec. 20 312; 96.11.06, in Rec.
20 407 e de 96.11.20, in Rec. 19 792).

A decisão recorrida indeferiu liminarmente a petição da impug-
nação judicial por a considerar extemporaneamente deduzida.

É claro que, estando já ultrapassada a fase liminar do processo,
dado que já havia sido proferido e cumprido despacho a ordenar
a notificação da Fazenda Pública para responder e exercido este di-
reito, nunca a solução jurídico-processual seria a de indeferir limi-
narmente a petição já admitida, pois isso seria conferir retroactividade
ao despacho judicial e anular, sem fundamento legal (arto 201o do
C.P.C.), os actos processuais entretanto validamente praticados.

A forma ajustada era, antes, a de julgar improcedente a impugnação
por ter caducado o direito de a deduzir.

De qualquer modo, estando-se perante o mesmo sentido jurídi-
co-prático da decisão, pois em qualquer caso se deixa de conhecer
do mérito da impugnação, não tem essa errada qualificação jurídi-
co-processual adoptada pelo juiz qualquer relevo.

Para concluir como concluiu, a sentença recorrida computou o prazo
de 90 dias, a contar da data da notificação para o pagamento eventual
(no 1 do arto 27o do CIVA).

Só que, como já se viu, essa data não é juridicamente relevante
para se aferir o prazo da impugnação, quando, como no presente
caso, não ocorre tal cobrança eventual (al. b) do arto 89o do C.P.C.I.).

Temos, portanto, que a sentença recorrida não pode manter-se,
carecendo de ser revogada.

Mas, nem por isso, se pode proferir já uma decisão de sinal
contrário.

É que o quadro factual fixado na decisão recorrida não nos fornece
a indicação de quando se terá verificado o débito ao tesoureiro e
de quando é que, portanto, ocorreu a abertura do cofre.

Sendo assim, a solução apenas poderá ser a de decretar a sua
revogação e ordenar a ampliação da matéria de facto pertinente para
conhecer da questão, segundo o direito acabado de definir, nos termos
dos art.os 729o no 3 e 730o, no 1 do C.P.C..

C – A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida
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e ordenar a ampliação da matéria de facto pertinente ao julgamento
da causa de acordo com o direito já definido.

Sem custas por delas estar isenta a Fazenda Pública.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. – Benjamim da Silva Rodrigues – Re-
lator – Vítor Manuel Marques Meira – Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. – Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Oposição. Isenção.

Doutrina que dimana da decisão:

A eventual isenção de uma taxa ou imposto a cobrar pelas
autarquias não consubstancia qualquer dos fundamentos
tipificados no arto 286 para a oposição por haver meio
judicial de reclamação e impugnação da liquidação e não
se inserir em qualquer dos demais fundamentos.

Recurso no 20 679. Recorrente: Portugal Telecom, S. A.; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Vítor Meira.

“Portugal Telecom, S. A.” deduziu oposição à execução contra si
instaurada para cobrança de uma receita fiscal autárquica denominada
“taxa de ocupação da via pública” em que foi tributada pela Câmara
Municipal de Lisboa, no montante de 18.130$00 (vide rectificação
de fls. 12), respeitante à ocupação da via pública por barracões amo-
víveis destinados a apoiar obras ou trabalhos de subsolo destinados
a colocação ou reparação de infra-estruturas de telecomunicações,
por entender que o pagamento de tal taxa não lhe é exigível por
virtude das leis vigentes à data dos factos e das posteriores. Invoca
como fundamento a alínea h) do artigo 286o do C.P.T.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (5o Juí-
zo) rejeitou liminarmente a oposição por entender não constituir a
isenção fundamento de oposição.

Inconformada com o decidido recorreu a oponente para este Su-
premo Tribunal Administrativo pedindo a revogação do despacho
de indeferimento liminar e sua substituição por outro que admita
a oposição e isente a recorrente da obrigação de pagar. Formulou
as seguintes conclusões:

1a – A legislação sobre obras efectuadas por particulares isentava
a recorrente de taxas e licenças — Dec. Lei 445/92, Lei 29/92 e Dec.
Lei 254/94.

2a – Tal legislação era, contudo, passível de discussão e inter-
pretação.

3a – A quantia exequenda refere-se a uma taxa de 1994.
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4a – Em 15 de Fevereiro de 1995 é publicado o Dec. Lei 40/95,
o qual, no seu art. 29o isenta expressamente a recorrente de taxas
e licenças por ocupação da via pública.

5a – Esse normativo é um facto superveniente em relação à data
de verificação do facto que originou a tributação e que, obviamente
não podia ser alegado aquando da prática, pela CML, do acto tri-
butário em crise e que originou a presente execução.

6a – A apreciação deste facto — a constatação da existência de
uma norma exoneradora de obrigações — não implica a discussão
de matéria de direito.

7a – Tanto mais que, sendo do conhecimento oficioso do Tribunal
deveria determinar a extinção da execução.

A Fazenda Pública contra-alegou pugnando pelo não provimento
do recurso e manutenção do despacho recorrido.

O Exmo. Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal pro-
nunciou-se pelo não provimento do recurso, quer porque a isenção
não constitui fundamento de oposição quer porque a recorrente pre-
tende a apreciação da legalidade da liquidação.

Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos cumpre decidir.
O despacho recorrido fixou os seguintes factos:
a) Em 1995, os serviços competentes da CMLisboa procederam

à liquidação da taxa de ocupação da via pública referente a barracões
propriedade da oponente, destinados a guardar material necessário
à implementação e conservação de infra-estruturas de comunicações,
colocados na Av. Álvaro Pais e Rua Andrade Corvo, no 14, Apar-
tado 1150, e relativa aos meses de Dezembro de 1994 e Julho de
1995, no valor de esc. 18.130$00 — cfr. fls. 2 a 5 destes autos e 2
e 3 do proc. principal;

b) Aqueles serviços notificaram a oponente para proceder ao pa-
gamento voluntário durante o mês de Julho de 1995, vencendo-se
juros de mora a partir de 01/08/1995 — cfr. fls. 2 a 5 destes autos
e 2 e 3 do proc. principal;

c) Não tendo procedido ao seu pagamento voluntário, até ao dia
31/07/1995, a CMLisboa remeteu a este Tribunal, para cobrança coer-
civa, os conhecimentos constantes de fls. 2 e 3 do processo principal;

d) A executada Portugal Telecom, SA, foi citada em 24/11/1995
para proceder ao pagamento da dívida exequenda e acrescido — cfr.
fls. 4 do proc. principal — tendo deduzido a presente oposição em
20/12/1995 — cfr. fl. 2 destes autos.

A recorrente não questiona a matéria fáctica fixada assentando
o seu recurso na interpretação das normas em vigor. Cabe pois começar
a apreciação do recurso pela questão de saber se a isenção constitui
ou não fundamento de oposição. Só no caso de ser afirmativa a res-
posta a tal questão importará apurar se a recorrente estará ou não
isenta do pagamento da taxa em causa. Só então importará saber
se a alínea e) do no 1 do artigo 29o do D.L. 40/95 de 15 de Fevereiro
poderá ser entendida como facto superveniente extintivo da obrigação
tributária, como a recorrente pretende.

Como se sabe os fundamentos de oposição são apenas os taxa-
tivamente indicados no artigo 286o do CPT. Analisando esse artigo
não se encontra nele qualquer referência a isenções fiscais de impostos
ou taxas que possam constituir fundamento de oposição. Compreen-
de-se que assim seja porquanto a consideração da existência ou não
de isenção implicaria saber se a taxa ou o imposto foram bem ou
mal liquidados, isto é, implicaria a apreciação da legalidade em con-
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creto da liquidação. Ora tal artigo só permite tal apreciação nos casos
em que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação. A Lei 1/87, na redacção que foi dada
ao artigo 22o pelo D.L. 470-B/88 de 19 de Dezembro, permite a re-
clamação e impugnação de quaisquer taxas e impostos devidos às
autarquias pelo que, atento o atrás referido, não pode tal facto cons-
tituir fundamento de oposição.

Também alega a recorrente a superveniência do DL 40/95 que,
em seu entender, extinguiria a obrigação. Não tem porém razão. O
prazo de pagamento em ambas as liquidações começou a correr em
1 de Julho de 1995. Por isso, a recorrente poderia a partir de então
impugnar as liquidações se assim o entendesse. Tendo o DL 40/95
sido publicado em 15 de Fevereiro de 1995 já se encontrava em vigor
à data das liquidações pelo que não era facto superveniente rela-
tivamente a estas. Não interessava para efeitos de impugnação a data
da verificação do facto que originou a tributação mas a data da li-
quidação. Por isso, se a recorrente não impugnou a liquidação quando
poderia fazê-lo, não pode agora vir opor-se com base na superveniência
de uma lei que já vigorava ao tempo da liquidação. Como atrás re-
ferimos, a apreciação da legalidade em concreto na oposição só é
possível se a lei não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso.
Não pode pois proceder este recurso pelo que o despacho recorrido
deverá ser mantido.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e manter o despacho recorrido.

Custas pela recorrente, fixando a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — Agostinho Castro Martins — Benjamim da Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

SISA. Transmissão fiscal. Contrato promessa. Arto 82o do
C. Sisa. Regime de julgamento de recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Porque o mero contrato promessa de compra e venda
não é translativo de direito de propriedade, nem opera,
só por si, a transmissão fiscal que resulta do alargamento
do conceito de direito civil, previsto no no 2 do § 1o

e § 2o do art. 2o do C. Sisa, a sua apreciação pela Ad-
ministração não está sujeita à limitação cognitiva do
arto 82o do mesmo diploma.

2 — Revogado o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância por erro de julgamento da questão do ponto 1,
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juízo do qual resultou o não conhecimento indevido das
questões que constituíam objecto de recurso interposto
naquela instância, deve determinar-se neste Supremo que
aquele Tribunal conheça do objecto do referido recurso.

Recurso n.o 20 938. Recorrente: Abílio Gomes do Monte; recorrido:
Fazenda Pública; relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que concedeu pro-
vimento ao recurso para si interposto pelo Representante da FaPa

e manteve a liquidação da sisa e dos juros compensatórios, nos mon-
tantes, respectivamente, de 2 500 000$00 e 271 986$00, impugnada
por Abílio Gomes do Monte, veio o impugnante recorrer, concluindo
as alegações a sustentar que o art. 82o do CSisa só se aplica ao imposto
sucessório a cujo processo de liquidação se refere, que não tendo
o Rte usufruído do bem ou ajustado a revenda com terceiro, não
pode dar-se por verificada a tradição para o promitente comprador,
que acompanhada da promessa de compra e venda, identifica o facto
tributário — transmissão de propriedade — e que os tribunais tri-
butários são competentes para conhecer dos vícios e faltas de vontade,
nos termos do art. 4o/2 do ETAF.

O aresto teria violado o art. 2o/§ 1o/2 e § 2o do CSisa, o art. 106o/3
e 168o/l/i) da CR e o art. 4o/2 do ETAF.

O Exmo Magistrado do MoPo, depois de se pronunciar pela ina-
plicabilidade do art. 82o ao caso dos autos, em que não estaria em
causa a apreciação da validade ou eficácia de contrato, mas, antes,
a sua interpretação, que compete à Administração antes de liquidar
a sisa, e que é de sindicar pelos tribunais, e pela não efectivação
do julgamento sobre as questões de interpretação do contrato pro-
messa, designadamente quanto à qualidade em que o Rte neste teve
intervenção, que envolve, também matéria de facto, o que seria re-
levante para decidir se houve transmissão para efeitos de sisa, concluiu
que, depois de definido o direito aplicável, se deveria ordenar a am-
pliação da matéria de facto.

Do tribunal recorrido vem fixada a seguinte matéria de facto:
1 — Em 20.7.90, foi instaurado contra o impugnante processo de

transgressão com base no contrato promessa de compra e venda,
de 20.1.88, em que nele se referia ter por esse contrato o impugnante
adquirido o lote no 4 que fazia parte dos prédios rústicos inscritos
sob os artos matriciais nos 437 e 438 da freguesia da Póvoa de Varzim
pelo preço de 25 000 000$00 sem que o impugnante solicitasse a li-
quidação da Sisa.

2 — Por tal facto foi liquidado ao impugnante a sisa no montante
de 2.500.000$00, acrescida dos juros compensatórios no montante de
271.986$00.

3 — O impugnante não pagou no prazo da cobrança eventual o
imposto e juros liquidados, pelo que foi convertida em 2/10/92 a receita
em virtual através do conhecimento no 3.

4 — Em 5/3/92, o impugnante deduziu esta impugnação.
5 — O impugnante é juntamente com a sua esposa sócio-gerente

da firma Abílio Gomes do Monte, L.da, que tem por únicos sócios
o impugnante e a mulher.

6 — O impugnante quando interveio no contrato de promessa de
compra e venda na aquisição do lote no 4 agiu na qualidade de sócio
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gerente da firma Abílio Gomes do Monte, L.da, e não a título
individual.

7 — Aliás, o contrato definitivo de compra e venda refere expres-
samente que a compradora é a referida sociedade.

8 — Essa firma tem como objecto o exercício da indústria de cons-
trução civil e os alvarás de licença de construção foram emitidos em
nome da referida sociedade.

A sisa impugnada havia sido liquidada perante o contrato promessa
de compra e venda (item 1) em que o Rte figurava como promitente
comprador (sem qualquer referência à representação de sociedade
comercial), seguido da escritura de venda (item 7) outorgada pelos
primitivos promitentes vendedores, como vendedores, e a sociedade
comercial referida no item 5 como compradora, o que teria levado
a Administração a entender que teria havido ajuste de revenda entre
o promitente comprador (a título individual) e a sociedade adquirente,
o que completaria o preenchimento da situação, que não constituindo
transmissão para o direito comum, é, no entanto, incidente de sisa,
nos termos combinados dos no 2 do §1o e §2o do art. 2o do
CSISSDoações.

Posto perante a sentença da 1a instância que julgara, com base
no facto que dera como provado (item 6), de que o impugnante agiu
na promessa de compra e venda na qualidade de gerente da sociedade
que figurou na escritura como adquirente, que não a título individual,
o mesmo não sujeito passivo do imposto, o tribunal recorrido decidiu
que o tribunal tributário é incompetente materialmente para indagar
a vontade real do impugnante expressa na declarçaão formal do do-
cumento da promessa na medida em que o mesmo só pode conhecer
de ilegalidades do acto impugnado que sejam sustentadas pela rea-
lidade que a Administração pode colher, o que nãoo ocorre com
a vontade real erradamente expressa em contrato por mor do im-
pedimento prescrito no art. 82o/2a parte do CS.

Não se vai aceitar a posição do acórdão recorrido no que respeita
à aplicabilidade in casu da privação dos poderes de inquirir livremente
e de valorar os factos inquiridos em ordem à prossecução da verdade
material, que competem à Administração Fiscal no domínio do pro-
cedimento gracioso tributário (cf. Alberto Xavier, Conceito e Natureza
do Acto Tributário, p. 147 e ss), derivada do art. 82o, 2a parte, do
CSisa.

E não porque se discorde de que a doutrina dimanada do preceito,
que propõe que a Administração apenas deixe de liquidar o imposto
quando a invalidade do acto ou contrato provier de vício de forma,
ou de outro vício determinante de nulidade ou ineficácia julgada pelos
tribunais competentes, seja aplicável, mau grado a sua implantação
no código em lugar que regula o imposto sobre as sucessões e doações,
ao imposto de sisa.

Com boas razões sustentou a tomada de posição Cardoso da Costa,
em a Invalidade dos Negócios Jurídicos, em CTF 199/201, p. 32, no
que é acompanhado por Sá Gomes, em Manual de Direito Fiscal, I,
p.286, e não se vê justificação para voltar ao assunto, tanto mais
que da solução, como se verá, não dependente o sentido da decisão
no caso.

E isso porque a figura do contrato promessa de compra e venda
não é susceptível de ”operar transmissão” e tal requisito teria que
ser seu para que se cumprisse a previsão do referido art. 82o.

Que não é título translativo de domínio em direito privado é por
demais sabido, reconhecido que as partes apenas ” se obrigam, dentro
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de certo prazo ou verificados certos pressupostos, a celebrar deter-
minado contrato” - contrato prometido (cf. Antunes Varela, Das Obri-
gações em Geral, 7a ed., I, p. 312).

Mas que também não é, só por si, susceptível de operar a transmissão
fiscal que resulta do alargamento do conceito de direito civil e é
prevista no no 2 do §1o e §2o do art. 2o do CSisa, resulta claro da
circunstância de a dita transmissão fiscal só operar na situação com-
plexa formada pelo contrato promessa e pela tradição ou o seu equi-
valente ajuste de revenda com terceiro e desta tradição não ser um
efeito desse contrato, mas, antes de uma outra convenção que dele
se autonomiza (cf. neste sentido, Vaz Serra, anot. na RLJ 115o/p. 208).

Assim, sendo cada um dos factos jurídicos (contrato promessa de
compra e venda da coisa a que se refere o contrato prometido) di-
ferenciados e complementares na perfeição da transmissão fiscal, ne-
nhum deles, por si, a determina, pelo que a Administração não está
sujeita à limitação cognitiva do art. 82o, antes lhe cabendo apreciar
livremente qualquer das situações jurídicas instrumentais (cf. A. Xa-
vier, ob. cit., p. 145) que se lhe deparam (contrato e tradição) para
se habilitar a aplicar a lei tributária.

E sobre a actividade desenvolvida recai a revisibilidade jurisdicional
dos tribunais tributários.

A Rte veio alegar que faltaria à completude da situação tributária
para si ou o seu ajuste de revenda com um terceiro, na medida em
que ”apenas interveio na outorga do contrato promessa na qualidade
de sócio-gerente da firma Abílio do Monte, Lda”.

Tal questão não é, contudo, de conhecer por causa da revogação
do acórdão recorrido, consequente do sentido jurídico dado à questão
sobre a inabilidade legal da Administração para conhecer do aspecto
”da vontade real erradamente expressa” no contrato promessa e da
incompetência dos tribunais tributários que daí derivara, que é dis-
cordante da tomada de posição assumida pelo tribunal recorrido.

Interpretado o acórdão sob recurso, conclui-se que este, mau grado
haver decidido, no seu percurso decisório instrumental, dentro do
recurso ali apresentado pela FaPa, que ”não há restrições legais à
adopção da prova testemunhal como meio probatório de demons-
tração. . .”, não chegou a decidir a final as questões de fundo naquele
recurso postas, que constituíam o objecto deste, por a tal ter obstado
a sua referida posição, que ora se julga juridicamente errada.

Assim, a instância regressa à fase do procedimento que reuslta
da instauração do recurso naquela 2a instância, cabendo a este tribunal
ordenar que aquele tribunal conheça do referido objecto do recurso
para ali interposto, por aplicação directa ou analógica do art. 762o/2
do CPCivil, o que determna ter ficado prejudicada a decisão sobre
as referidas questões aduzidas pela Rte.

Termos em que se julga procedente o recurso, se revoga o acórdão
recorrido, determinando-se que o processo se remeta ao tribunal tri-
butários de 2a Instância, para que este, pelos mesmos juízes, se possível,
conheça do recurso para si interposto, nos termos e de acordo com
as injunções acima alinhadas.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.
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Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Emolumentos Notariais. Natureza. Impugnação judicial.
Competência dos tribunais tributários para o conhecimento.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os emolumentos liquidados como contrapartida do ser-
viço de notariado constituem receita tributária estadual
qualificada como taxa.

II — Os tribunais tributários são materialmente competentes
para o conhecimento dos actos de liquidação desses emo-
lumentos (art.o 62o no 1 al. a) do ETAF).

Recurso n.o 20 954, em que são Recorrente: Sonae Imobiliária, SGPS,
SA e Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Ben-
jamim Silva Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. SONAE IMOBILIÁRIA, SGPS, S.A. , contribuinte

n.o 502290811, com sede no lugar de Espido, Via Norte, Maia, di-
zendo-se inconformada com o despacho do Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto (2.o Juízo-1.a Secção), de 96.02.25, que se julgou
materialmente incompetente para conhecer da impugnação judicial
da liquidação de emolumentos notariais, do montante de
12 024 000$00 referentes a uma escritura de mútuo com fiança ou-
torgada no 1o Cartório Notarial do Porto, em 11 de Julho de 1995,
que perante ele deduzira sob fundamento da inconstitucionalidade
da norma tributária impositora do tributo, por violação do princípio
administrativo da proporcionalidade ou da proibição de excessos, dela
recorre directamente para este Supremo Tribunal, pedindo a sua re-
vogação e a procedência da impugnação, com restituição da impor-
tância indevidamente cobrada, acrescida de juros à taxa legal.

2. A decisão recorrida estribou-se, essencialmente, na consideração
de que os emolumentos notariais impugnados, correspondendo ao
pagamento de um serviço voluntariamente solicitado de um ente pú-
blico cujo valor propicia não só a compensação dos seus custos como
a remuneração do mesmo em função do seu valor económico para
o sujeito passivo, tinham a natureza de preço e não de taxas ou outra
receita tributária e de que, por isso, os tribunais tributários não tinham
competência para o seu conhecimento.

3. Nas suas alegações de recurso, a recorrente defende, em síntese,
que a decisão recorrida assentou numa errada aplicação da lei, pois,
ao contrário do considerado, as receitas impugnadas têm a natureza
de receitas tributárias, cuja qualificação como taxas tem vasto consenso
na doutrina e na jurisprudência, que são cobradas a propósito da
prestação de serviços que são, por essência, do Estado, segundo a
concepção política dominante na sociedade, - o que não se passa
com os preços -, e que a competência jurisdicional para o conhecimento
da impugnação dos respectivos actos administrativos de liquidação
cabe aos tribunais tributários, por tanto o ETAF como o CPT terem
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partido, na definição dessa competência, de uma noção objectiva de
Administração Fiscal, relevando apenas o carácter materialmente fis-
cal do respectivo acto, independentemente da sede, estatuto ou hie-
rarquia do autor que o praticou.

4. A Fazenda Pública contra-alegou sustentando o decidido.
5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto pronunciou-se, no seu douto

parecer, no sentido de que não há que conhecer da questão de saber
se foi ou não utilizado, na impugnação do acto de liquidação, o pro-
cesso próprio, em virtude da decisão se ter fundamentado exclusi-
vamente na incompetência material do tribunal, embora aquele as-
pecto tenha sido abordado no despacho recorrido, e de que o recurso
merece provimento, por as receitas impugnadas terem a natureza
de taxas e a competência do tribunal tributário para o conhecimento
dos respectivos actos de liquidação resultar do art.o 62o n.o 1 al. a)
do ETAF.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
A questão a decidir é apenas a de saber se os tribunais tributários

são materialmente competentes para conhecer dos recursos dos actos
de liquidação de emolumentos notariais, apurados nos termos da ”Ta-
bela de Emolumentos do Notariado” (redacção do D.L. n.o 397/83,
de 2/11).

Como bem refere o Ex.mo Magistrado do M.o P.o, não tem este
tribunal de conhecer da questão de saber se foi ou não utilizado
o processo próprio na impugnação judicial do acto de liquidação da
receita em causa.

Na verdade, para decidir como decidiu, no sentido de se julgar
materialmente incompetente para conhecer do pedido, o despacho
recorrido não se apoiou em tal consideração.

Esta é feita apenas lateralmente, por ocasião da externação do
discurso fundamentador do decidido, sendo, como é uso dizer-se em
adágio latino, um obiter dictum.

2. Da questão decidenda.
Segundo se dispõe no art. 62o, n.o 1, al. a) do E.T.A.F., os tribunais

tributários são materialmente competentes para conhecer dos «re-
cursos de actos de liquidação de receitas tributárias estaduais, re-
gionais, locais e parafiscais».

Deste modo, a questão decidenda ter-se-á por resolvida em sentido
afirmativo se a concreta receita impugnada se puder considerar abran-
gida dentro de qualquer destas categorias abstractas.

Não define a lei o que deva entender-se por receita tributária.
Ela enunciou o definendo dando por adquirido o definido.

Tal equivale por dizer que a compreensão ou o conteúdo do conceito
será aquele que a comunidade jurídica lhe atribui, o que se encontra
decantado no sistema jurídico naquela comunidade social.

A doutrina e jurisprudência têm definido esse conceito de tributo
como toda a imposição coactiva, prevalentemente em dinheiro, que
o Estado arrecada por força da lei ou, segundo outra formulação,
como toda a prestação patrimonial estabelecida por lei a favor de
uma entidade que tem a seu cargo o exercício de funções públicas,
com o fim imediato de obter meios necessários ao seu financiamento.

Entre os principais tributos, quer sob o ponto de vista da sua fre-
quência e importância financeiras, quer sob o ponto de vista da sua
referência doutrinária, contam-se os impostos e as taxas.
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Não obstante alguma controvérsia, situada essencialmente no do-
mínio da qualificação dos casos-limite, pode dizer-se que a dogmática
jurídica distingue essencialmente os impostos das taxas no facto de
ser possível surpreender nesta, ao contrário daquela, uma relação
de sinalagmaticidade, essencialmente jurídica, entre a prestação pe-
cuniária, autoritariamente estabelecida, e a utilização individual de
bens semipúblicos.

Enquanto no imposto, a prestação patrimonial é uma prestação
unilateral no sentido de que ela não se encontra entrelaçada com
qualquer outra obrigação recíproca ou correspectiva do titular, na
taxa a prestação patrimonial tem o seu fundamento jurídico numa
prestação da actividade pública, utilização do domínio ou remoção
de quaisquer limites jurídicos (cfr., entre outros, Alberto Xavier, Ma-
nual de Direito Fiscal, 1974, pp. 42 e segs.; Soares Martinez, Manual
de Direito Fiscal, 1983, pp. 35 e segs., Maria Margarida Palha, «Sobre
o conceito jurídico de taxa», Estudos, II, Centro de Estudos Fiscais,
1983, pp. 372; Sousa Franco, Direito Financeiro e Finanças Públicas,
vol. II, 1982, pp. 247 e segs., e ainda o recente Ac. do T.C. n.o 640/95,
sobre o caso das portagens na Ponte 25 de Abril, de 95.11.15, in
D.R., II série, de 96.01.20, onde é citada abundante jurisprudência
e doutrina).

O facto de ser possível surpreender no conceito de taxa dois ele-
mentos também susceptíveis de estar presentes no conceito de preço,
maxime, no de preço público ou político, quais sejam o da existência
de duas prestações, que não deixam de se equivaler do ponto de
vista jurídico, embora do ponto de vista económico tal possa não
acontecer, - o que desde logo, considerada esta óptica, torna difícil
saber onde acaba o fundamento para o montante da taxa e começa
o do imposto-, e de um nexo de sinalagmaticidade entre elas, tem
levado os autores a procurar um quid specificum para distinguir,
segundo o direito financeiro, estes dois conceitos.

Essa distinção tem de facto de ser feita, na medida em que o
sistema jurídico a pressupõe como referente de diversos efeitos ju-
rídicos, como, por exemplo e entre outros, os da definição da com-
petência jurisdicional para sindicar os respectivos actos de liquidação
(art.o 62o, n.o 1, al. a) do ETAF) e do prazo de caducidade ou de
prescrição (art.os 33o e 34o do C.P.T.).

O traço distintivo reside, para os que admitem a distinção (para
Teixeira Ribeiro, as taxas não deixam de ser preços, embora auto-
ritariamente fixados - cfr. «Noção Jurídica de Taxa», Revista de Le-
gislação e Jurisprudência, ano 117o, n.o 3727, pp. 289 e segs.), no facto
do preço ser uma remuneração «de um bem ou serviço vendido pelo
Estado em condições de mercado» (Sousa Franco, Direito Financeiro
e Finanças Públicas, vol. II, pp. 256), enquanto as taxas dizem respeito
a «serviços ou bens que só o Estado produz, em relação aos quais
pode ser obrigatório o uso pelos particulares e cujas condições gerais
de utilização são definidas em termos genéricos (e não de forma
contratual)» ou no facto das taxas «corresponderem a bens e serviços
que são por essência da titularidade do Estado, de acordo com a con-
cepção política dominante numa sociedade, e que por essa razão não
são objecto de oferta nem procura num mercado, ou por não serem
por natureza susceptíveis de avaliação em termos subjectivos ou por-
que o Estado decidiu substraí-los a essa avaliação. . .» e de os preços
«corresponderem a bens ou serviços que não são por essência da
titularidade do Estado, de acordo com a concepção política dominante,
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e que são objecto de oferta e procura, dada a sua susceptibilidade
de avaliação nos termos que são próprios do regime de mercado. . .»
(Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, I, pp. 54).

É claro que existem situações limite em que a sua qualificação
segundo os critérios enunciados se revelará difícil, o que, aliás, é
admitido pelos autores.

Não é, porém, o caso dos autos.
Não há dúvida que estamos perante uma receita que é definida

de forma autoritária pelo Estado, na referida Tabela de Emolumentos,
pela utilização de serviços que são por essência da sua titularidade,
segundo a concepção política dominante na sociedade e que não são
objecto de oferta ou procura num mercado e que, nessa medida não
são susceptíveis de avaliação ou, segundo o outro critério enunciado,
pela utilização de bens que só o Estado produz e cujo uso é obrigatório
para quem pretenda obter os efeitos jurídicos decorrentes do res-
pectivo acto e segundo as condições e montantes por ele unilate-
ralmente estatuídos.

Na verdade, o serviço de atestação plena da prática de certos actos
pelos particulares, a que a lei atribui certos efeitos jurídicos, como
são as escrituras públicas ou os actos de registo predial ou comercial,
não está disponível do mercado de serviços.

Antes, ele está reservado, segundo o nosso sistema jurídico e con-
cepção política actuais, apenas para os Notários e Conservadores in-
tegrados na Administração Directa do Estado, na dependência da
Direcção-Geral de Registos e Notariado.

Por outro lado, esse serviço é obrigatório para quem pretenda obter
os efeitos jurídicos reservados pela lei a tais actos e as condições,
nomeadamente, a afectação dos fluxos financeiros respectivos às des-
pesas do Estado a cargo do Cofre dos Conservadores, Notários e
Funcionários de Justiça (art.os 65o e 66o do D.L. n.o 519-F/79, de
29/12), e os montantes da sua remuneração são os que o Estado
unilateralmente definiu.

Tanto vale por dizer que as receitas em causa são receitas tributárias
e, entre estas, são de qualificar como taxas.

Sendo assim, o tribunal tributário é materialmente competente para
conhecer da impugnação do respectivo acto de liquidação, nos termos
do falado art.o 62o, n.o 1, al. a) do ETAF, e o despacho recorrido
tem de ser revogado por ter decidido contra a lei.

Neste sentido, e sobre casos idênticos, decidiram já, entre outros,
os acórdãos deste tribunal, de 95.06.21, in rec. 19 054 e 17.05.95,
in Rec. 19 053.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto acordam os juízes deste tribunal

em, concedendo provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido
e declarar materialmente competente o tribunal a quo para conhecer
do pedido.

Não tendo havido pronúncia sobre o mérito da causa, não pode
este tribunal de revista conhecer dele por substituição, por a lei não
lho autorizar (art.o s 762.o e segs. do C.P.C.).

Sem custas por delas estar isenta a Fazenda Pública.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues — Ví-
tor Manuel Marques Meira — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

EXECUÇÃO FISCAL. Oposição. Ilegitimidade do citado.
Falta de posse de bens que originaram a dívida. Contribuição
autárquica. Cooperativa de habitação.

Doutrina que dimana da decisão:

A executada (cooperativa de habitação) por dívida proveniente
de contribuição autárquica não pode opor-se à execução
fiscal com fundamento em ilegitimidade decorrente de não
ter sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda,
o possuidor dos bens que a originaram, a não ser que haja
falta de inscrição matricial, se verifiquem as situações dos
nos 2 e 3 do art. 8o do CCA ou a posse cuja falta se invoca
seja a posse causal, fundada no próprio direito e no facto
jurídico que o origina.

Recurso n.o 20.964.
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA.
RECORRIDO: COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA

DO MONDEGO, C.R.L.
RELATOR: EXMO CONSo DR. ERNÂNI FIGUEIREDO.

Acordam, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(STA):

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Coimbra que
julgou procedente a oposição deduzida contra a execução por con-
tribuição autárquica dos anos de 1989 a 1992, no montante total de
3 349 631$00, relativa a prédios sitos em Coimbra, pela Cooperativa
de Habitação Económica do Mondego, CRL, veio o Representante
da FaPa junto daquele tribunal recorrer, concluindo a sustentar que:

-sendo a contribuição autárquica (CA) um imposto sobre o pa-
trimónio e a ela sujeitos os proprietários, usufrutários ou fruidores
e sendo a oponente proprietária em 31.12.93 das 180 fracções ha-
bitacionais sobre as quais incidiu o imposto estava ela sujeita à colecta,
não colhendo o fundamento invocado da al. b) do no 1 do art. 286o

do CPT, que só prevê para o caso do detentor ser o verdadeiro dono
e possuidor e não ter sido efectuada a respectiva alteração matricial,
o que não é o caso dos autos em que a oponente é a proprietária
e aos cooperatantes falta o título de aquisição da propriedade;

- se assim se não entendesse, seria de considerar que não se verifica
a posse jurídica dos ocupantes das fracções, mas sim a mera detenção,
pois estes, embora praticando actos como se fossem verdadeiros donos,
uma vez que não foram efectuadas as escrituras públicas de trans-
ferência de propriedade, estão na mesma situação do promitente-
-comprador a quem é facultado o uso da coisa;

- são meros detentores porque têm o corpus, mas não o animus,
o que é mais relevante por se tratar de relação entre cooperativa
e seus cooperantes, em que estes compõem o substrato subjectivo
daquela e a sua assembleia geral.

Teriam sido infringidos o no 1 do art. 49o do CPT, no 4 do art. 144o

do CPC e art. 8o do CCP.
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Contra-alegou a oponente, a sustentar que na pessoa dos coope-
rantes se realizaram os elementos constitutivos da posse (corpus e
animus), sendo aplicável à situação o no 4 do art. 8o do CCA, e
que beneficia da isenção em CA de que beneficiava em contribuição
predial nos termos do DL 442-C/88, de 30.11-art. 3o.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento, por o oponente ser parte legítima para a execução na
medida em que o prédio está inscrito na matriz em seu nome e não
relevar na situação e para o efeito de determinação do sujeito passivo
em CA a posse dos respectivos prédios.

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

- a oponente, que foi constituída ao abrigo do Decreto-Lei 737-A/74,
de 23 de Dezembro, dedica-se, desde 1985, à construção de habitações
para os seus cooperadores;

- tendo já construído vários fogos, no Vale dos Tovins em Coimbra;
- cento e sessenta dos quais (160) foram construídos ao abrigo

do Decreto Lei 268/78, de 31 de Agosto;
- o processo que se tem vindo a desenrolar pelas diversas enti-

dades — Fundo de Fomento de Habitação, Direcção-Geral do Te-
souro e Instituto Nacional de Habitação — tem-se revelado difícil e
moroso;

- originando que, ainda hoje, existam habitações que já se encontram
a ser usufruídas pelos cooperadores, mas se mantêm em nome da
Cooperativa e registadas na matriz em nome desta;

- A cooperativa está isenta de Contribuição Autárquica, face ao
disposto na al. e) do art. 50o do E.B.F., pelo património adstrito
ao exercício da sua actividade;

- as habitações em causa já não se encontram na ”posse” da opo-
nente, desde Agosto de 1985;

- os fogos em causa estão, neste momento, legalizados com as es-
crituras feitas em 1994;

- o que não pôde acontecer antes, por razões legislativas impedientes
e também porque se demorou a conhecer o preço do financiamento
das casas, por parte do Instituto Nacional de Habitação;

- Até à data da escritura os cooperantes comportavam-se já como
verdadeiros proprietários, tinham as suas reuniões de condomínio
e custeavam as despesas inerentes;

- Aquilo ”era deles”, tratava-se, tão-só, de ultrapassar um obstáculo
burocrático;

- de resto, só em 1993 é que se recebeu a licença de habitabilidade
das casas, proporcionada pela Câmara Municipal;

- todos sabiam, no entanto, que as casas eram da cooperativa e
que não estavam em nome dos cooperantes antes de 1974;

- os cooperadores pagavam uma amortização à cooperativa, sendo
a propriedade dessa mesma cooperativa;

- o cooperador era, verdadeiramente, um utilizador;
- que se comportava como se de proprietário se tratasse, só não

havendo documento para o efeito;
- os contratos de água, luz e saneamento, eram todos em nome

de cada residente e pagos por cada um dos cooperadores;
- as pessoas sabiam que não podiam dispor das casas e que havia

a necessidade de ser feita, algum dia, a respectiva escritura, não bos-
tantes viveram e sentirem as casas como ”proprietários”;
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- tratava-se, apenas de ultrapassar circunstâncias de ordem bu-
rocrática;

- a cooperativa tinha por função a construção para entrega aos
sócios;

- a pretexto da urgente necessidade de casas, os cooperadores as-
sumiram logo essas casas, após encontro com o Sr. Dr. Mendes Silva,
então Presidente da Câmara Municipal de Coimbra;

- Os cooperadores passaram a decidir tudo o que se relacionava
com o condomínio das habitações;

- A cooperativa era só para ir entregar a mensalidade que estava
previsto efectuarem.

Vem controvertida a ilegitimidade da pessoa citada na execução
para pagar a dívida exequenda, por alegadamente, não ser a mesma
o possuidor dos bens que originaram a referida dívida, o que é fun-
damento admitido em oposição à execução fiscal, nos termos do se-
gundo dos casos aludidos no art. 286o/1/b) do CPTributário, só na
medida em que é verificável a relação directa entre o imposto de
que derivou a dívida e os bens sobre cujo valor patrimonial o tributo
incide (art. 1o do CCA).

Todavia, tal hipótese legal relaciona-se com a situação contemplada
no art. 244o do CPT e, mormente no que ao caso respeita, com a
ocorrência de erro de liquidar e executar a dívida contra o antigo
possuidor quando tais actos deveriam ter visado o actual, sendo, então,
facultado ao executado, prejudicado pela actuação inoportuna, por-
ventura ocasionada pelo facto de ele figurar ainda na matriz predial
como proprietário quando já não o era, opor-se à execução com fun-
damento em falta de posse dos bens no período a que respeita a
dívida exequenda.

Pressuposição que não se realiza in cau, pois a Rte, ao tempo
a que respeita a dívida exequenda, além de figurar na matriz predial,
nela devia figurar por não ter transferido o domínio por contrato,
não se ilidindo, antes se confirmando a presunção da sujeição passiva
do imposto, aferida pela propriedade ou usufruto dos prédios, nos
termos do art. 8o/4 e 1 do CCA e art. 155o/§2o do CCPredial, este
ainda em vigor, de acordo com o art. 9o do DL 442-C/88, de 30.11,
quando se não verifique falta de inscrição ou qualquer das situações
dos n.os 2 e 3 do art. 8o.

Também ao caso, por falta de suporte fáctico (não se demonstram
transmissões dos prédios pelas quais se tenha liquidado sisa ou imposto
sobre sucessões e doações ou se tenha mostrado não serem devidos
tais impostos) não é de referir à situação erro na inscrição dos prédios
em nome da Rte que abrisse campo à aplicação de certa jurisprudência
(cf. Ac. deste tribunal, de 26.10.88, em Ap. DR, de 30.11.89, p. 1222),
que entendia operar em sede de incidência por contribuição predial
a transmissão fiscal para efeitos de sisa, justificada na medida em
que o art. 183o do CCP (ainda em vigor) determina que cumpre
averbar em nome ” dos novos possuidores as inscrições (matriciais)
dos prédios por cuja transmissão tenha sido liquidada sisa ou imposto
sobre sucessões e doações ou se tenha mostrado não serem devidos
esses impostos” (aliás, doutrina inaplicável aos possuidores com pro-
messa de compra e venda de habitação para residência permanente
a partir de 1.3.83, data em que entrou em vigor o DL 119-C/83,
de 28.2, que aditou o §3o ao art. 2o do CSisa, abolindo que tal hipótese
integrasse o conceito de transmissão fiscal para efeito de sisa).
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Do que vai exposto resulta que a posse cuja falta possa ilegitimar
o executado por dívida de CA, na situação em que está a Rte, a
figurar na matriz, será a posse causal, que consiste no exercício efectivo
dos poderes contidos no direito de propriedade fundado no próprio
direito e no facto jurídico que o origina, (cf. Manuel Rodrigues, A
Posse, p. 3 e ss), que não qualquer outra espécie possessória, mesmo
que revestida dos requisitos do direito real do gozo (posse do art. 1251
e ss do CCivil).

Daí, que a executada não seja parte ilegítima na execução contra
si movida, pelo que é de atender a pretensão do Rte Representante
da Fa Pa.

O não reconhecimento da isenção fiscal, suscitado na petição inicial
e notado nas contra-alegações do recurso não constitui fundamento
da oposição à execução fiscal, como é pacificamente sustentado na
jurisprudência (cf. Ac do STA, de 23.7.80, rec. 1559), tendo tido a
Rte ao seu alcance para tal pedido o meio judicial da impugnação.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, julgando-se a oposição improcedente.

Custas pela recorrente em 1.a instância e neste Supremo, por ter
contra-alegado, com procuradoria em 60 %.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — João José Celho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Barbo-
sa — Fui presente: Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Direito processual. Despachos. Fundamentação das decisões.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao proferir um despacho que decida qualquer questão,
deve o julgador expor as razões de facto e de direito do
mesmo, não bastando a mera adesão aos fundamentos
dos requerentes ou respectivos opositores.

II — A falta de fundamentação constitui nulidade da decisão
proferida, nos termos dos arts. 666o, 3, e 668o, 1, b),
do CP.Civil.

RECURSO No 21.003 de que é recorrente Silaroeira – Sociedade de
Desenvolvimento Turístico, SA, anteriormente designada Fomen-
tur – Comp. de Fomento Turístico, SA, e recorrida a Fazenda Pú-
blica e de que foi RELATOR o Exmo. Conso. Dr. COELHO DIAS.

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

1. ”Silaroeira – Sociedade de Desenvolvimento Turístico, S.A.”, in-
conformada com o despacho do Mmo.Juiz de fls.144, verso, o qual,
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na sequência do requerido pelo Fundo de Turismo, exequente na
presente execução fiscal, e do promovido pela Fa.Pa., se limitou à
ordem ”À conta”, dessa decisão veio recorrer para este STA, assim
concluindo a alegação do recurso:

”A) O despacho recorrido, por fixar a responsabilidade das custas
da execução fiscal a cargo da Recorrente, constitui um despacho
recorrível;

B) O despacho é nulo, nos termos do art.144o do CPT e dos
arts. 156o, 158o e 668o, no1, al.b) do CPC, visto que omite, em absoluto,
a fundamentação de direito que justificaria a condenação da Recor-
rente no pagamento das custas da execução fiscal;

C) A Recorrente não pode ser responsabilizada ou condenada no
pagamento das custas respeitantes à execução fiscal em que o exe-
quente desistiu, ”nos termos do art.918o do CPC”;

D) Nos termos do art.451o, no1 do CPC, a parte desistente é res-
ponsável pelas custas da causa em que desistiu;

E) A desistência pelo exequente – total e incondicional – não per-
mite concluir qualquer inutilidade superveniente da lide, que não
é invocada;

F) A decisão recorrida é ilegal, pois ao responsabilizar a Recorrente
pelo pagamento das custas da execução fiscal violou, assim, o disposto
no art.451o, no1 do CPC.

G) Deverá, pois, ser revogada e substituída por outra que absolva
a Recorrente do pagamento das custas”.

1.1. Sem contra-alegações, subiram os autos a este Tribunal e, aqui,
emitiu o Exmo.Magistrado do MoPo parecer favorável à recorrente,
porquanto era nulo o despacho recorrido, por falta de fundamentação.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Conforme se vê de fls.143 dos autos, o Fundo de Turismo, exe-

quente na presente execução fiscal, alegando que a executada ce-
lebrara um acordo extrajudicial para regularização da sua dívida, nos
termos do qual aquele Fundo promoveria a extinção das execuções
fiscais contra ela pendentes, veio requerer fosse julgada extinta a
execução, arquivando-se os autos, nos termos do art.918o do CPC,
”ex vi” da al.f) do art.2o do CPT.

E, após promoção da Fa.Pa no sentido de os autos irem à conta,
para liquidação e cobrança das custas, dado que a quantia exequenda
iria ser paga extrajudicialmente, por acordo das partes, proferiu o
Mmo.Juiz o referido despacho ”À conta”, que foi seguidamente ela-
borada, notificando-se a ora recorrente para efectuar o pagamento
do que fôra liquidado.

2.1. Ora, face ao que fica referido, é manifesta a arguida nulidade
do despacho recorrido.

Na verdade, nos termos do art.158o, 1 e 2, do CP.Civil, e conforme
sustenta Rodrigues Bastos ”Notas ao Código de Processo Civil”, vol.I,
pgs. 340/343, sempre que um despacho decida qualquer questão, deve
não só vencer, mas convencer as partes, nele se expondo as razões
de facto e de direito que levaram o julgador a decidir em determinado
sentido, não bastando, sequer, a simples adesão aos fundamentos dos
requerentes ou respectivos opositores.

A falta de fundamentação constitui nulidade da decisão proferida,
nos termos dos arts.666o, 3, e 668o, 1, b), do CP.Civil.

Assim, não apresentando o despacho recorrido qualquer funda-
mentação de facto ou de direito, limitando-se à injunção ”À conta”,
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é patente a sua nulidade, de acordo com o que ficou referido, pro-
cedendo, pois, a respectiva arguição constante das conclusões do
recurso.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e anula-se o
despacho recorrido, baixando os autos à instância para que nova de-
cisão seja proferida.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — João José Coelho Dias – Rela-
tor — Benjamim Rodrigues — Vítor Manuel Marques Meira. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso.
Emolumentos do Notariado. Sua Natureza. Meios de reacção.

Recurso hierárquico facultativo. Rejeição de recurso con-
tencioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A liquidação dos emolumentos notariais constitui um
acto definitivo na medida em que fixa os direitos e deveres
do utente em face dos Serviços Notariais, sem prejuízo
da eventual revisão graciosa ou impugnação judicial.

2 — O recurso da decisão do Notário para o Director-Geral
dos Registos e Notariado é facultativo, mas da decisão
deste há recurso contencioso para o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

3 — Daí que o recurso hierárquico do despacho do Direc-
tor-Geral para o Ministro da Justiça é facultativo, não
sendo passível de recurso contencioso, sendo de rejeitar
por manifesta ilegalidade (art. 57, §4, do RSTA).

4 — Os emolumentos notariais quer se classifiquem como uma
taxa ou como um imposto, são receitas tributárias por
serem ex lege, coactivas e fixadas autoritariamente.

5 — Os emolumentos como receita tributária estadual são pas-
síveis de impugnação judicial (art. 62, no 1, alínea a),
do ETAF).

6 — Assim, as normas do DL 519-F2/F9, 29.12 (art. 69) e
do DR 55/80, de 8.10 (arts. 139 e 140) que atribuem
competência ao Tribunal da Comarca para conhecer do
recurso da decisão do Notário são incompatíveis com
os preceitos que regulam a impugnação judicial (art. 62,
no 1, alínea a), do ETAF) e, por consequência, incons-
titucionais (arts. 113, no 2, 213, no 1, e 214, no 4, da
CRP).
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RECURSO no 21.004 em que é recorrente VIACENTRO – EN-
GENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, SA e recorrido Mi-
nistro da Justiça e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr.RO-
DRIGUES PARDAL.

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

VIACENTRO – Engenharia e Serviços Imobiliários, SA,
pc 501628274, com sede na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 5o

Dto, Porto, veio interpor recurso contencioso de anulação do despacho
de Sua Excelência o Ministro da Justiça, de 21.5.96, nos termos e
com os fundamentos seguintes:

Em 29.12.95, por ocasião da celebração de escritura de constituição
de propriedade horizontal e compra e venda, no no 1 Cartório Notarial
do Porto foi debitada à Viacentro a quantia de 8.112.000$, corres-
pondente a ”acréscimo de emolumentos sobre actos de valor deter-
minado, apurado por aplicação do art. 5 da tabela de Emolumentos
do Notariado, com a redacção dada pelo DL 397/83, de 2.11.

Interpôs reclamação para o Senhor Notário que indeferiu, tendo
interposto recurso hierárquico para o Senhor Director-Geral dos Re-
gistos e Notariado o qual foi desatendido por despacho de 5.3.96.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso hierárquico para o
Senhor Ministro da Justiça que também indeferiu por despacho de
21.5.96.

É este último despacho que constitui objecto do presente recurso.
No entender da recorrente (R) os emolumentos em causa cons-

tituem um verdadeiro imposto, por isso, só podiam ser estabelecidos
por lei da Assembleia da República ou por DL no uso de autorização
legislativa (cfr. art. 106, no 2, e 168, no 1, alínea i), da CRP.

O DL 397/83, de 2.11, não foi procedido de qualquer autorização
legislativa, por isso, o art. 5 da Tabela de Emolumentos citada é
inconstitucional.

Não se diga que se está em face de uma taxa por se verificar
a bilateralidade.

Porém, a fixação das taxas tem de representar uma justa proporção
ou um justo equilíbrio o que obriga que o montante das taxas se
contenha no limite constituído pelas custas do serviço ou actividade
da Administração que a particular desencadeou.

Ora, os emolumentos notariais encontram-se justamente entre
aquelas receitas que, muito embora apresentem uma conexão com
um serviço público individualizado estão manifestamente desligados,
quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela Admi-
nistração.

Quer dizer: a importância de 8.112.000$ liquidada é, todas as luzes
excessivas, enquanto ”contrapartida” do serviço que, alegadamente,
se destina a retribuir.

Trata-se de uma receita pública manifestamente desproporcionada
com os custos e a natureza do serviço prestado em troca, com o
que quedam violados o princípio da proporcionalidade e o princípio
da proibição dos excessos (art. 266, no 2, da CRP).

Está-se em face de um verdadeiro imposto que o DL 397/83, de
2.11, estabeleceu sem estar habilitado com a competente autorização
legislativa (art. 168, no 1, alínea i), e no s 2 a 5, da CRP).
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Assim, deve julgar-se procedente o presente recurso, anulando-se
o despacho recorrido, com as legais consequências.

Juntou-se aos autos um parecer dos Senhores Drs. Xavier de Basto
e António Lobo Xavier que conclui que o citado DL 397/83, de 2.11,
não foi emitido ao abrigo de uma autorização legislativa pelo que
o seu art. 5 está ferido de inconstitucionalidade.

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso deve ser rejeitado por o recurso
hierárquico interposto para o Senhor Ministro da Justiça ter a natureza
meramente facultativa, uma vez que o acto do Notário é um acto
material e verticalmente definitivo, para efeitos de impugnação con-
tenciosa, embora podendo ser precedido da reclamação hierárquica.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo distinto repre-
sentante do Ministério Público, só a R veio dizer que a conta do
notário constituía um acto tributário, um acto definitivo, passível de
impugnação contenciosa (art. 18 do CPT); a própria reclamação in-
terposta para o notário tinha mero carácter facultativo.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Mostram os autos os seguintes factos relevantes:
a) No dia 29.12.95, por ocasião da celebração de escritura de cons-

tituição de propriedade horizontal e de compra e venda, outorgada
no no 1 Cartório Notarial do Porto, foi debitada à R a quantia de
8.112.000$, correspondente a ”acréscimo de emolumento sobre actos
de valor determinado” (art. 5 da Tabela de Emolumentos do Notariado
com a redacção do DL 397/83, de 2.11).

b) A R não concordou com a citada conta tendo reclamado da
mesma para o Notário o qual indeferiu a reclamação.

c) Desse despacho interpôs recurso hierárquico para o Director-
-Geral dos Registos e do Notariado.

d) Esse recurso foi desatendido, por despacho de 5.3.96, notificado
à R por carta expedida em 8.3.96.

e) Inconformada, apresentou novo recurso hierárquico para o Mi-
nistro da Justiça.

f) Tal recurso foi indeferido por despacho de 21.5.96, notificado
à R em 30.5.96.

g) É deste despacho do Ministro da Justiça que a R interpôs o
presente recurso, em 10.7.96.

2. O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal suscitou a seguinte questão prévia:

Em face do regime previsto no art. 69 do DL 519-F/79, de 29.12,
e arts. 139 e 140 do DR 55/80, de 8/10, – do erro de conta pode
reclamar-se para o Notário; da decisão deste pode reclamar-se para
o Director-Geral dos Registos e Notariado e do despacho deste não
há recurso, podendo o interessado interpor recurso da decisão inicial
do Notário - tem de concluir-se que o acto do Notário que apreciou
a reclamação que a R refere (art. 4 da petição inicial) era um acto
material e verticalmente definitivo, para efeitos de impugnação con-
tenciosa, embora podendo ser precedido da reclamação hierárquica
o recurso interposto para o Senhor Ministro da Justiça, assim, tinha
natureza meramente facultativa. O acto recorrido, assim, sendo pos-
terior, ao acto horizontalmente definitivo, não é o acto definidor da
posição jurídica final da Administração perante a recorrente, e carece
de definitividade horizontal, pelo que não é contenciosamente re-
corrível – art. 25, no 1, da LPTA.
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Por sua vez a R alega: a eventual irrecorribilidade contenciosa
do acto em crise não resultará, contra o que sustenta o digno Agente
do Ministério Público, de o acto do notário que apreciou a reclamação
referida no art. 4 da petição inicial ser um acto material e verticalmente
definitivo; para efeitos de impugnação contenciosa. A conta do notário
ela mesmo, constituía, como acto tributário, um acto definitivo, pas-
sível de impugnação contenciosa (art. 18 do CPT); a própria recla-
mação interposta para o notário tinha mero carácter facultativo.

Delineada a questão, urge decidi-la.
A R dá a solução quando conclui que a conta do notário constituía

um acto tributário passível de impugnação judicial (art. 18 do CPT).
Com efeito, a liquidação dos emolumentos notariais a pagar pela

R constitui um acto definitivo na medida em que fixa os direitos
(e os deveres) do utente em face dos Serviços notariais, sem prejuízo
da eventual revisão graciosa ou impugnação judicial. (arts. 18 do CPT
e 62, no 1, alínea a), do ETAF).

Porém, o que o distinto magistrado do Ministério Público refere
é que os interessados podem reclamar verbalmente para o Notário
de qualquer erro da conta; da decisão do Notário pode reclamar
para o Director-Geral dos Registos e Notariado; do despacho deste
não há recurso, podendo o interessado interpor recurso da decisão
inicial do notário para o tribunal de comarca (arts. 139 e 140 do
DR 55/80, de 8.10), concluindo que o acto do Notário era um acto
material e verticalmente definitivo, para efeitos de impugnação con-
tenciosa, embora podendo ser precedido de reclamação hierárqui-
ca – em última análise, é o acto do notário sobre a conta dos emo-
lumentos que era logo passível de recurso para o juiz do tribunal
de comarca.

É certo que nos termos dos arts. 69 do DL 519-F2/79, de 28.12,
e 139 e 149 do DR 55/80, de 8.10, do acto do notário podia interpor-se
logo recurso para o juiz do tribunal de comarca, o que significava
tal acto era material e verticalmente definitivo, embora pudesse ser
precedido de reclamação hierárquica para o Director-Geral dos Re-
gistos e Notariado.

Portanto, é neste sentido que tem de tomar-se em consideração
o douto parecer do distinto magistrado do Ministério Público.

3. Acontece ainda que do despacho do Director-Geral dos Registos
e Notariado se podia recorrer para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância (art. 41, no 1, alínea b), do ETAF) uma vez que os arts. 69,
no 4, do DL 519-F2/79, de 28.17; e 140, no 7, do DR 55/80, de 8.10,
são inconstitucionais (v. art. 268, no 3, do CRP e acórdão do tribunal
Constitucional no 36/87, de 3.2, no DR, I, no 52, de 4.3.87 e nos
Acórdãos do TC, 9, (1987), p.243 em BMJ, 364, p.423).

Assim, o recurso hierárquico interposto pela R para o Ministro
da Justiça tinha natureza meramente facultativa, daí que não pudesse
interpor recurso contencioso do despacho ministerial de 21.5.96 em
causa, pois o acto do Director-Geral dos Registos e Notariado já
era definitivo e passível de recurso contencioso (art. 25, no 1, do
ETAF), limitando-se o despacho ministerial a confirmar aquele acto.

Quer dizer: o recurso contencioso tinha de ser interposto do des-
pacho do Senhor Director-Geral dos Registos e Notariado de 5.3.96
e não do despacho do Senhor Ministro da Justiça de 21.5.96 que
confirmou aquele.

87

Assim, o recurso interposto do despacho do Senhor Ministro da
Justiça é de rejeitar (art. 57, §4, do RSTA).

4. Deve notar-se que este entendimento está de acordo com a
natureza do acto tributário em causa.

Com efeito, quer se considerem os emolumentos como taxa (v.
Aníbal Almeida, Estudos de Direito Tributário, Coimbra, Almedina,
1996, p.57 e segs; Eduardo Paz Ferreira, Ainda a propósito da distinção
entre impostos e taxas: o caso da taxa municipal devida pela realização
de infra-estrutura urbanísticas in Ciência e Técnica Fiscal, 380 (Out.
Dez.1985, p.60 e segs.) ou como imposto, em qualquer caso, está-se
perante uma receita tributária estadual, ex lege e coactiva, fixada
autoritariamente e exigida aos utentes.

Sendo uma receita tributária, a respectiva liquidação pode ser sin-
dicada pelos tribunais tributários de 1a instância (art. 62, no 1, alínea a),
do ETAF; cfr. os arts. 117, 118, no 2, alínea a), e 123, no 1, alínea a),
do CPT), logo após a notificação para pagar os emolumentos.

Daí que o eventual recurso hierárquico da decisão do Notário seja
de natureza facultativa, (v. arts 91 e 92 do CPT). O mesmo pode
dizer da reclamação para o Notário.

Poder-se-á dizer que no caso dos emolumentos notariais não há
lugar à reclamação graciosa (arts. 95/101 do CPT).

Assim é, na verdade. Porém, não pode esquecer-se que o CPT
tem, fundamentalmente, por base os actos tributários praticados pela
Administração Fiscal (v. arts. 9, 10, 16, 43 e 117 do CPT). O acto
tributário em causa não é liquidado pela Administração Fiscal, mas
sim pelo Notário, daí que, salvo lei nesse sentido, não lhe é aplicável
a revisão oficiosa e a reclamação graciosa que são próprias das receitas
tributárias administradas pela Administração Fiscal (v. art. 154).

5. Ora, como a própria R refere está-se perante um acto tribu-
tário – taxa ou imposto por isso, o meio adequado para reagir contra
tal receita tributária estadual é a impugnação judicial (art. 62, no 1,
alínea a), do CPT). É, neste sentido, a jurisprudência deste Supremo
Tribunal como pode ver-se dos acórdãos juntos pela R, especialmente,
o ac. de 17-4-96 – recurso no 20.316 e de 6.11.96 – recurso no 20.615.

Quer dizer: a tramitação a seguir para reagir contra a liquidação
dos emolumentos notariais em causa é a impugnação judicial (art. 62,
no 1, alínea a), do ETAF), por isso, as normas do DL 519-F2/79,
de 19.12 (arts. 69) e do DR 55/80, de 8.10, 139 e 140) que atribuem
competência ao tribunal de comarca para conhecer do recurso da
decisão da matéria são incompatíveis com os preceitos que regulam
a impugnação judicial (art. 62, no 1, alínea a), do ETAF) e, por con-
sequência, inconstitucionais (arts. 113, no 2, 213, no 1, e 214, no 4,
da CRP); cfr. acórdão do TC no 36/87 acima citado).

6. Em face ao exposto, a pretensão da R não pode ser apreciada
por não se ter seguido a tramitação legal.

Nestes termos, acordam em rejeitar o recurso interposto por o
acto recorrido não ser passível de recurso contencioso.

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em sessenta (60.000$)
mil escudos e a procuradoria em setenta (70 %) por cento.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. – Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) – Domingos Brandão de Pinho – Abílio Madeira Bordalo. – Fui
presente: Duarte Carvalho.
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Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Artigos 16o do CPCI e 13o do CPT.
Natureza de despacho de reversão. Requisitos formais es-
senciais de título executivo. Extinção da execução - art.o
261o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O artigo 3o do CPT apenas se refere à aplicabilidade
imediata das normas de natureza processual, o mesmo
se verificando com o art.o 2o, 1, do D.L. n.o 154/91,
de 23/IV.

II — O regime da responsabilidade subsidiária dos gerentes
de sociedades de responsabilidade limitada pelas dívidas
da sociedade é o fixado pela lei em vigor à data do nas-
cimento destas.

III — Por isso, o artigo 13o do CPT só se aplica às dívidas
que nascerem após a entrada em vigor do CPT - 1 de
Julho de 1991.

IV — O despacho de reversão tem natureza declarativa; não
contende com o nascimento da obrigação tributária, ape-
nas se limitando a declarar a exigibilidade da obrigação
preexistente.

V — A menção dos nomes e domicílios dos responsáveis sub-
sidiários não é requisito formal essencial do título
executivo.

VI — O prazo do artigo 261o do CPT tem natureza meramente
disciplinar.

Recurso n.o 21.053, em que são Recorrentes Lino José Ribeiro dos
Santos e Joaquim António Jorge de Oliveira e Recorrida a Fazenda
Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

Lino José Carvalho Ribeiro dos Santos e Joaquim António Jorge
de Oliveira recorrem do acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que confirmou sentença do 1o Juízo do TT 1a Instância de Lisboa
que julgou improcedente esta oposição por si deduzida contra a exe-
cução fiscal n.o 1993/87 movida a SOMAPRE — Sociedade de Ma-
teriais Pré-Esforçados, SARL, revertida contra os ora recorrentes.

Rematam a sua alegação com as seguintes proposições conclusivas:
a) A lei fiscal tem de ser interpretada como qualquer outra lei,

obedecendo aos mesmos princípios - art.o 9o do Código Civil.
b) O acórdão recorrido não fez uma correcta análise da matéria

de facto, nem uma acertada aplicação da lei.
c) Além disso, como critério interpretativo, seguiu abertamente

a corrente que privilegia o fisco, o que hoje é inaceitável.
d) O acórdão recorrido violou, entre outros, o disposto nos arts.o

9o e 12o do Código Civil e os arts.o 2o, 3o e 11o do DL n.o 154/91,
de 23/IV, e os arts.o 1o, 3o, 13o, 245o, 249o, 251o e 261o do CPT.
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e) O DL n.o 154/91 aprovou o CPT e declarou a sua entrada em
vigor a partir de 91.07.01 (arts.o 1o e 2o).

f) O seu art.o 2o mandou aplicar, retroactivamente e sem qualquer
limitação, o novo CPT a todos os processos pendentes, situação em
que este se encontrava.

g) O seu art.o 11o revogou expressamente o CPCI, bem como toda
a legislação contrária ao Código que aprovou.

h) A partir de 91.07.01, só o CPT e o seu art.o 13o são aplicáveis
aos autos.

i) Não é possível fazer interpretações selectivas ou restritivas que
afastem o CPT e recuperem o CPCI, nomeadamente o seu art.o 16o.

j) A responsabilidade dos administradores ou gerentes é subsidiária,
mas a sua obrigação só nasce com a reversão.

l) A falta de notificação (ou da citação) do acto (reversão) ao
administrador ou gerente torna-o totalmente ineficaz relativamente
aos interessados (oponentes).

m) A citação dos oponentes só foi feita em 91.11.15 e 92.01.27,
isto é, em plena exigência do CPT.

n) Assim, quando o CPT entrou em vigor, nenhuns efeitos se tinham
verificado na esfera jurídica dos oponentes.

o) Também por esta razão não há lugar à aplicação do art.o 12o,
1, do CC, tendo ainda em conta que a retroactividade foi expres-
samente declarada pelo legislador.

p) Por o art.o 13o do CPT dispor directamente sobre o conteúdo
de certas relações jurídicas, aplica-se às relações já constituídas, sendo
de aplicação retroactiva - art.o 12o, 2, última parte, do Cód. Civil.

q) Os oponentes são partes ilegítimas por os seus nomes e domicílios
não figurarem nos títulos.

r) Também a falta de requisitos do título executivo constitui nu-
lidade insanável.

s) O processo deve considerar-se extinto, por ter demorado mais
de um ano, sem se terem verificado causas insuperáveis.

t) A gestão dos oponentes foi sempre correcta e não foi por culpa
sua que o património da empresa se tornou insuficiente.

u) Assim, por a lei aplicável ser o CPT, nomeadamente o seu
art.o 13o, e com fundamento nas razões indicadas, deve ser dado
total provimento ao recurso.

Sem contra-alegação, subiram os autos a esta formação, afiguran-
do-se ao Exm.o Magistrado do Ministério Público junto da mesma
que no acórdão recorrido se fez correcta interpretação e aplicação
da lei, por isso que é de parecer que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostra-se assente (cfr. artigo 729o, 2, do CPC) a seguinte fac-

tualidade:
1.A execução e apensos a que se reportam estes autos tiveram

origem em quatro certidões de dívida em que consta que SOMAPRE
- Sociedade de Materiais Pré-Esforçados, S.A.R.L. é devedora à Fa-
zenda Nacional das seguintes quantias:

- 1194010$00 de IVA de 1986, cujo prazo voluntário de cobrança
terminou em 31.X.86;

- 1785167$00 de IVA do ano de 1986, cujo prazo de cobrança voluntária
terminou em 24.III.87;

- 1548378$00 de IVA de 1986, cujo prazo de cobrança voluntária
terminou em 24.III.87;

- 2413897$00 de IVA de 1986, cujo prazo de cobrança voluntária
terminou em 01.VIII.89.
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2.Os oponentes, ora Rcts., foram administradores da SOMAPRE
de 28.III.1983 a 4.V.1988 (exclusive), tendo exercido efectivamente
os referidos cargos.

3.Por despacho de 26.VI.1991 e sob promoção do Representante
da Fazenda Nacional, foi ordenada a reversão da execução contra
os oponentes, ou Rcts., nos termos dos artigos 16o e 146o do CPCI.

4.Em 10.XII.1992, o oponente J. Oliveira foi citado por carta pre-
catória para cobrança da quantia de 4210243$00 proveniente de IVA
do ano de 1986 lançado à SOMAPRE, com a seguinte nota: ”Reversão
nos termos dos arts.o 13o e 245o do CPT”.

5.Os oponentes, no exercício do cargo de administradores da SO-
MAPRE desenvolveram esforços no sentido de recuperar a empresa,
em situação difícil após o 25 de Abril de 1974, situação agravada
com a crise na construção civil, a falta de investimentos da C.P.,
sua principal cliente, e ausência de garantias dos credores, por parte
dos accionistas da empresa, ausentes no estrangeiro.

Os oponentes tentaram recuperar a empresa, tendo promovido um
acordo de assistência com PAREMPRESA, que não se chegou a
concretizar, tendo encomendado vários estudos económicos e finan-
ceiros com vista ao saneamento financeiro da empresa e futuros acordo
de financiamento à produção. Mantiveram a empresa em funciona-
mento de 1985 a 1988 e em 7.I.1988 instauraram processo especial
de recuperação ao abrigo do DL 177/86.

A SOMAPRE, no fim do exercício de 1987, tinha uma situação
liquida positiva e, quando os oponentes saíram da Administração,
a empresa tinha um património considerável, não tendo os mesmos
gerentes vendido bens do património social.

Expostos os factos disponíveis, debrucemo-nos sobre as quatro ques-
tões emergentes das conclusões, a saber:

- aplicabilidade ao caso vertente do artigo 13o do CPT e não, como
se entendeu no acórdão recorrido, do artigo 16o do CPCI;

- ilegitimidade dos oponentes ora Rcts., por não figurarem no título
executivo;

- falta de requisitos deste título;
- extinção da execução.
Em primeira linha, os Rcts. insurgem-se contra o entendimento

de que à situação em apreço é aplicável o artigo 16o do CPCI, não
o artigo 13o do CPT - v. conclusões a) a p) e t) e u).

Conforme jurisprudência corrente deste STA, a responsabilidade
dos administradores e gerentes de empresas ou sociedades de res-
ponsabilidade limitada por dívidas ao estado, tal como era definida
pelo sobredito artigo 16o, era baseada na presunção de uma culpa
funcional. Responsabilidade ”ex lege”, dispensando, por isso, a im-
putação respectiva a um comportamento individual, sendo suficiente,
mas também necessário, o exercício das funções de gerente (cfr., inter
alia, os acórdãos de 28.IV.93, in A.D. n.o 386 - 188, 18.I.89, op. cit.
n.o 332/3, p. 1070, 24.X.90 - Rec. 12685, 18.V.14 - rec. 17136 e 15.VI.94
- rec. 14740).

E assumindo tal norma, conforme, igualmente, pacífico entendi-
mento desta formação, natureza substantiva (cfr. acórdãos de
22.IX.1993 - rec. 16070, 2.III.1995 - rec. 14930 e 10.V.1985 - rec.
18794), o mesmo sucedendo com o artigo 13o do CPT, tendo os factos
determinantes da eventual responsabilidade dos opoentes ocorrido
na vigência do artigo 16o do CPCI (em 1986 - cfr. item 1 do probatório),
a este normativo deve, efectivamente, recorrer-se para ajuizar dessa
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responsabilidade. O que resulta, sem dúvida, da observância do prin-
cípio geral de aplicação das leis no tempo, consagrado no artigo 12o

do Código 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.
acórdãos deste Tribunal de 24.IV.90 - rec. n.o 12023, 10.IV.91 (Pleno),
in A.D. n.o 361, pg. 119, 15.VI.94 - Rec. 14740 e 10.V.95 - rec. n.o
18794).

A aplicabilidade, no caso dos autos, do regime do artigo 13o do
CPT, pretendida pelos recorrentes, carece de fundamento legal.

Na verdade, o artigo 3o do mesmo compêndio adjectivo dispõe
que:

”No processo tributário, a lei nova é de aplicação imediata, salvo
disposição em contrário, mas não poderá afastar as garantias, direitos
e interesses legítimos anteriormente constituídos dos contribuintes”.

Tal preceito, que constitui concretização da norma do artigo 2o,
1, do DL n.o 154/91, de 23.IV, diz apenas respeito, como resulta
da própria letra, ao processo tributário, ou seja, às normas de carácter
adjectivo, de harmonia com a regra geral de aplicação imediata da
nova lei de carácter processual. Com a natural ressalva das garantias,
direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos pelos con-
tribuintes.

No que concerne às normas de natureza substantiva, não se vê
válida razão para que o legislador se tivesse afastado da regra geral
consignada no artigo 12o, 1, do Código Civil, de que a lei material
tem efeito prospectivo. E se o legislador tivesse querido que os regimes
de natureza substantiva fossem de aplicação imediata - e, pois, com
efeito retroactivo -, certamente que o teria estabelecido com clareza
no artigo 3o do próprio CPT. E a verdade é que a letra deste artigo
mostra que foi propósito do legislador restringir a aplicação imediata
da nova lei apenas no que concerne às normas de natureza processual.

E compreende-se que o legislador não tenha querido aplicar as
normas de natureza substantiva do CPT aos processos pendentes,
com efeito retroactivo. É que isso iria contra a regra geral do artigo
12o, 1, do Código Civil e iria afectar do modo profundo a validade
substancial de actos praticados pela administração fiscal, nomeada
e principalmente, os actos de liquidação. Ora, nada fez pensar que
o legislador tivesse querido pôr em causa a validade substancial dos
próprios actos tributários.

Combinando, pois, o artigo 2o, 1, do D.L. n.o 154/91, de 23/IV,
com o artigo 3o do CPT, o mais razoável é entender que o legislador,
num e noutro preceito, quis referir-se, tão-só, às normas de natureza
processual. E o artigo 13o é, repetimos, uma norma de direito material,
ou seja, o conjunto de normas que regulam o nascimento e a extinção
da obrigação tributária e a determinação dos respectivos sujeitos e
objecto.

A questão dos sujeitos passivos, incluindo os responsáveis subsi-
diários, insere-se nesse direito tributário material. Não no direito tri-
butário 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 Fiscal e os
contribuintes têm de referir nas suas actuações para que as normas
de direito tributário material sejam executadas, para que os direitos
que elas reconhecem sejam realizados (ac. de 10.V.95 - rec. 18794).
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Pretendem, ainda, os Rcts. que, sendo a sua responsabilidade sub-
sidiária, ”a sua obrigação só nasce com a reversão”.

Mas, não é assim.
Uma coisa é a dívida da sociedade, outra a responsabilidade do

gerente. Esta, porque subsidiária, só pode ter efeitos jurídicos práticos
a partir da reversão.

Mas, tal não acontece porque a dívida ainda não existe. O que
não existe, ainda, é, apenas, execução contra o gerente. Antes da
reversão, este, é, pois, terceiro em relação àquela, pois ainda não
é executada. Mas isso nada tem a ver com o nascimento da dívida.

A reversão da execução significa, somente, que é nesse momento,
no respectivo processo, que se concretiza ou efectiva a responsabi-
lidade do revertido - responsabilidade obviamente já existente de-
terminada pela existência de dívida e pelo não pagamento voluntário
- aspecto objectivo.

A responsabilidade dos gerentes surge com a dívida do imposto
mas, porque é subsidiária, só se efectiva coercivamente, dado aquele
não pagamento e ante a inexistência de bens penhoráveis da sociedade,
com a reversão da execução (Acórdão de 22.IX.1993 - rec. n.o 16070).

Improcedem, pelo exposto, as conclusões a) a p), inclusive, e t)
e u).

Quanto à conclusão p) ”os opoentes são partes ilegítimas por os
seus nomes e domicílios não figuraram nos títulos” - e à conclusão
r) - ”a falta de requisitos de título executivo constitui nulidade in-
sanável” - mais patente é, ainda, a sem razão dos Rcts.

Quando foram extraídos os títulos executivos da execução fiscal
em causa (entre 1987 e 1989), o vigente artigo 156o do CPCI es-
tabelecia, entre os requisitos daquele, o ”nome e domicílio do devedor”
- alínea c), do CPT.

Ora, o «devedor» a que nesses textos legais se alude é, fora de
qualquer dúvida, o originário.

Aí são elencados os requisitos (formais) essenciais do título exe-
cutivo, cuja falta, quando não puder ser suprida por prova documental,
consubstancia nulidade ”absoluta” (alínea b) do artigo 76o do CPCI),
”insanável”, no dizer do artigo 251o, 1, b), do CPT.

A par da referência ao «devedor», não contêm tais preceitos alusão
aos «nomes e moradas dos gerentes e administradores quando o exe-
cutado por uma sociedade», aos «nomes das pessoas (de outras pes-
soas) solidária ou subsidiariamente responsáveis» - alíneas g) e h)
do art.o 30o do CPCI e i) e j) do n.o 2 do artigo 110o do CPT elementos
que as certidões de dívida (ou ”de relaxe”) devem, sempre que possível,
conter. Trata-se de indicações, de relevante importância para a rápida
e eficaz cobrança coerciva, mas que não contendem com a força exe-
cutiva da certidão.

Seguramente, os nomes e domicílios dos opoentes, ora Rcts., não
tinham de constar necessariamente do título executivo em foco, sendo
que a sua legitimidade processual aparecia consagrada no art.o 12o,
b), do CPCI, à data do despacho de reversão - 20.VI.1991 -, alheio
de todo ao nascimento da dívida exequenda.

Já atrás demonstrámos a sem-razão dos Rcts. ao defenderem que
”a sua obrigação só nasce com a reversão”.

Limitar-nos-emos agora a sublinhar que o despacho de reversão
tem natureza declarativa; limita-se a declarar a exigibilidade da obri-
gação tributária preexistente ao revertido, face à impossibilidade de
cobrança coerciva ao devedor originário por inexistência ou insufi-
ciência de bens penhoráveis no património deste.
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Com a prolação de tal despacho, o responsável subsidiário passa
a executado por reversão, assumindo no processo posições de parte,
como quaisquer outros executados (Professor Soares Martinez, Direito
Fiscal, 7a Edição, La Almedina, 1993, pág. 448). Afirmada, fica, pois,
a sua legitimidade passiva.

Decorre do exposto que nem ocorre a alegada nulidade do título
executivo, nem se perfila ilegitimidade dos ora Rcts. na execução
em referência.

Resta-nos abordar a questão da extinção da execução ”por ter de-
morado mais de um ano, sem se terem verificado causas insuperáveis”
- conclusão s).

Estabelece o artigo 261o do CPT:
”A extinção da execução verificar-se-á dentro de um ano contado

da instauração, salvo causas insuperáveis”.
Este prazo é, patentemente, de natureza meramente disciplinar

(vide CPT Comentado e Anotado, 2a edição, dos Doutores Alfredo
José de Sousa e José da Silva Paixão, pág. 521, nota 2).

O decurso de tal lapso de tempo sem que se mostre finda a execução
acarretará responsabilidade disciplinar dos funcionários intervenien-
tes, ”salvo causas insuperáveis”.

Os casos de extinção do processo de execução fiscal são os enun-
ciados no antecedente artigo 260o, além da sub-rogação do credor,
em especial a segunda sub-rogação, quando o sub-rogado não vem
requerer o prosseguimento da execução (arts.o 111o, 112o, 2, e 343o,
1). Pode ainda a extinção da execução resultar do pagamento ex-
trajudicial da dívida exequenda (v.g., créditos da Segurança Social)
e da subsequente satisfação das custas devidas. Outrossim, da pro-
cedência total da oposição deduzida. E, para Laurentino Araújo (Pro-
cesso de Execução Fiscal, pág. 288), a execução pode-se extinguir
por transacção, perdão, renúncia ou desistência quando foi instaurada
ou prosseguir a requerimento do terceiro sub-rogado.

Improcede, assim, este derradeiro ataque ao acórdão recorrido que
não merece, pois, censura alguma, já que não se mostra nele violado
qualquer dos preceitos apontados pelos recorrentes.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se aquele aresto.

Custas pelos recorrentes, com procuradoria de 70%.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Manuel Fernandes Dias — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução Fiscal. Oposição. Imposto Sucessório. Responsa-
bilidade do terceiro adquirente dos bens. Privilégios credi-
tórios e Direito de sequela.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A reversão da execução fiscal prevista no arto 243o do
CPT, e antes no arto 147o do CPCI, visa realizar coac-
tivamente a garantia especial de que goze a Fazenda Na-
cional em relação aos seus créditos como no caso re-
gulado no arto 130o do C. da Sisa em que se lhe concede
um privilégio mobiliário e imobiliário especiais e direito
de sequela para pagamento da sisa e do imposto su-
cessório sobre os bens transmitidos.

II — Se a normatividade aplicada está definida nos mesmos
termos em diferentes leis que se sucedem, a referência
da situação de facto ao diploma sobrevindo não envolve
aplicação retroactiva da lei.

Recurso n.o 21 118. Recorrente: Maria de Fátima Pintado da Silva;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Benjamim
Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. Maria de Fátima Pintado da Silva, com os demais sinais dos

autos, dizendo-se inconformada com o acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância de 96.02.13, que lhe negou provimento ao recurso
que havia interposto da sentença proferida pelo Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa de 95.05.31 que, por seu lado, julgou im-
procedente a oposição deduzida contra a execução fiscal que inicia-
lmente movida contra Carlos Alberto Gonçalves Mouta para cobrança
da quantia de 850 562$00 proveniente de imposto sucessório revertera
contra si, dele recorre para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

2. Como fundamento da oposição a recorrente alegou, em síntese,
que o originário devedor tinha ainda de, entre os próprios bens que
haviam originado o imposto sucessório exequendo, um direito de cré-
dito do montante de 850 562$00, agora sobre a sua ex-mulher, e que
a reversão era ilegal não só porque não havia sido executado todo
o património desse devedor como por essa figura não lhe ser aplicável
em virtude da aquisição dos bens por parte da oponente se ter efec-
tuado antes da entrada em vigor do C. P. Tributário.

3. A 1a instância julgou a oposição improcedente por haver en-
tendido, em resumo, que, fundando-se a reversão no privilégio especial
que garante o crédito exequendo que leva a que ele prevaleça sobre
o direito de propriedade, a falta ou insuficiência dos bens do originário
devedor não era elemento constitutivo da responsabilidade mas apenas
requisito da sua eficácia e que, sendo assim, ela não integrava a ile-
gitimidade da dívida exequenda prevista na al. b) do arto 286o do
CPT como fundamento de oposição nem o da al. h) do mesmo artigo
por este ter como pressupostos a inexigibilidade absoluta ou definitiva
da dívida enquanto justificante da extinção da execução a que toda
a oposição conduz e a referente à alegada seria meramente temporária
e reclamante de uma suspensão da execução e a necessidade da sua
prova apenas por documento e esta não havia sido feita pela oponente
a quem incumbia o respectivo ónus.

4. Por seu lado, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso
por brevitatis causa ter considerado que, não obstante não estar cor-
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recta a interpretação da lei feita pela 1a instância no tocante à pos-
sibilidade de subsunção do alegado ao fundamento da alínea h) do
arto 286o do CPT e isto porque a sua lógica conduziria a que também
se não pudesse considerar a ilegitimidade prevista como fundamento
de oposição um verdadeiro fundamento na medida em que, demons-
trada a existência de bens do originário devedor também não ficava
arredada a possibilidade da execução prosseguir primeiro contra ele
e depois contra o responsável subsidiário, no caso de insuficiência
desses bens, o certo é que a oponente não havia feito prova documental
da existência do crédito, como se exigia em tal preceito.

5. Contra este aresto e nas suas alegações do recurso para este
tribunal ad quem, a recorrente sustenta, em síntese, que ele errou
na determinação e aplicação da lei porquanto fez aplicação de uma
figura jurídica nova do Código de Processo Tributário, como é a
reversão da execução contra os terceiros adquirentes dos bens, a si-
tuação anteriormente ocorrida como era o caso da aquisição feita
pela oponente dos bens do originário executado, o que afrontaria
diversos princípios legais quer de direito constitucional (art.os 2o.
9o, 13o, 18o e 106o/3 da CRP) quer de direito internacional (Pacto
Internacional sobre o Direito Cívico e Político de 16/12/66, Convenção
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 04/11/50
e seu protocolo de 20/03/52) quer de direito ordinário interno (art.os
5o e 12o do CCivil e 2o, 3o, 239o, 243o e 245o do CPTributário e
668o c/d do CPCivil).

6. A Fazenda Pública não contra-alegou.
7. O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer em

que defende o não provimento do recurso em virtude da recorrente
assentar toda a sua argumentação no pressuposto que não corresponde
à verdade de que a reversão havia sido criada pelo CPT quando
o certo é que ela é baseada no privilégio imobiliário dos art.os 130o

do C. da Sisa e 744o do CCivil que já existia anteriormente a ele.
B - A fundamentação.
1. A matéria de facto.
O quadro factual que vem provado das instâncias e ao qual há

que aplicar o direito é o seguinte:
a) - A execução fiscal no 4845/89 e aps. do 1o Juízo tem por base

as certidões de relaxe cujas fotocópias se encontram juntas de fls.
27 a 30, onde consta que Carlos Alberto Gonçalves Mouta é devedor
à F.N. de imposto sucessório, do ano de 1989, nos montantes de
4 957$00, 168 621$00, 11 835$00 e 660 649$00, relativo à herança ins-
taurada por óbito de Palmira Diamantino Correia, ocorrido em
10.05.82, cujo prazo de cobrança voluntária terminou em 30.05.89
(docs. de fls., 9 vo e certidões referenciadas).

b) - Face ao auto de diligência junto a fls. 31 e à informação de
fls. 32 a execução reverteu contra a oponente, nos termos do arto

243o do CPT, por ter adquirido em 1985 os prédios rústicos inscritos
na matriz cadastral rústica da freguesia de Segura, sob os art.os 67,
secção C e 11 secção K que integravam a herança referida em a)
(fls.8).

c) - O executado Carlos Alberto foi o único e universal herdeiro
da falecida Palmira Diamantino Correia (certidão de fls. 13).

d) - Do inventário facultativo com o no 12124 em que foram in-
ventariados Júlio Varão Correia e mulher Palmira Diamantino Correia
e inventariante o executado Carlos Alberto, consta um crédito sobre
este e sua ex-mulher Maria Estela Abrantes Amaral Oliveira Mouta,
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contraído no vigência da sociedade conjugal, de 976 977$00 (certidão
de fls. 13).

e) - O despacho de reversão contra a oponente foi proferido em
08.04.93 (fls. 33 vo).

f) - A oponente foi citada para a execução em 27.05.93 (fls. 34).
g) - A oponente deduziu a presente oposição em 17.06.93.
2. Do mérito do recurso.
Antes de mais há que deixar registada a nota de que a recorrente

dá como assente nas suas alegações de recurso um quadro de facto
divergente do fixado pelas instâncias sem que alegue que este foi
fixado com violação de algum e qual preceito legal expresso que exija
certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força
de certo meio de prova.

Sendo assim, o mérito do recurso terá de ser aferido apenas em
função da factualidade apurada pelas instâncias por só naquele caso
se poder discutir, em recurso de revista como é o presente, o erro
na fixação das provas e na fixação dos factos materiais da causa
(art.os 721o/2 e 722/2 do CPC).

Toda a argumentação da recorrente assenta no pressuposto de que
a reversão da execução é uma figura jurídico-tributária criada pelo
novo Código de Processo Tributário cuja aplicação a aquisições de
bens ao originário executado feitas antes dele atentaria contra os
mais diversos e de diferente dignidade preceitos legais.

Mas tal não se corresponde à verdade.
Quer a garantia especial da obrigação exequenda que a reversão

da execução visa efectivar quer a admissibilidade dessa reversão es-
tavam já previstas no regime vigente quer ao tempo em que ocorreu
o facto tributário do imposto sucessório, que foi segundo o probatório
em 10.05.82, quer ao tempo em que a oponente fez a aquisição dos
bens do originário executado em 1985, conforme daí também se colhe.

Diz-se no arto 130o do Código da Sisa e Imposto Sucessório:
«A Fazenda Nacional tem privilégio mobiliário e imobiliário sobre

os bens transmitidos, nos termos do Código Civil, para ser paga da
sisa e do imposto sobre sucessões e doações, podendo executar a
todo o tempo esses bens, embora tenham passado, antes ou depois
da liquidação, para o poder de terceiro, salvo se o tiverem sido por
venda judicial em processo a que o Estado deva ser chamado a deduzir
os seus direitos».

Este preceito confere à Fazenda Nacional um privilégio mobiliário
e um imobiliário especiais sobre os bens transmitidos para garantia
de pagamento do imposto que deles seja resultante nos mesmos termos
em que o Código Civil o faz nos seus art.os 738o no 2 e 744o, no 2.

Mas, para além deles, atribui ainda à mesma credora um direito
de sequela sobre os mesmos bens e para garantia dos mesmos créditos
(ubi rem meam invenio ubi vindico), podendo estes ser executados
a todo o tempo não obstante poderem ter passado, antes ou depois
da liquidação, para o poder de terceiro, salva a hipótese nele indicada.

E esta estatuição vigora desde a entrada em vigor do respectivo
código (1 de Janeiro de 1959 - arto 2o do DL no 41 969, de 24/11/958)
muito anterior aos momentos acima referidos.

É que, muito embora a actual redacção tenha sido dada pelo
DL no 223/82, de 7 de Junho, e este seja de publicação posterior
ao facto tributário a que respeita o imposto em causa, ela não alterou
a normação vinda do antecedente no domínio apontado, tendo-se
limitado a adaptar o preceito ao Código Civil de 1966 e isto por
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no arto 8o do diploma que aprovou este código (DL no 47 344, de
25/11/66) se terem abolido os privilégios que não estivessem nele
reconhecidos, mesmo quando conferidos em legislação especial.

A alteração quedou-se, todavia, pela restrição do privilégio mo-
biliário de que gozava o imposto de geral a especial ou seja abrangendo
apenas os bens transmitidos ao contrário de que antes acontecia, tudo
de acordo com os termos previstos nos art.os 736o/2 e 738o/2 do Código
Civil.

Por seu lado, dispunha-se no arto 147o do C.P.C.Impostos que «Na
falta de bens do originário devedor ou dos seus sucessores, mas tra-
tando-se de dívida com privilégio sobre os bens que se tenham trans-
mitido a terceiros, contra estes reverterá a execução, salvo se a trans-
missão se tiver realizado por venda em processo a que a Fazenda
Nacional devesse ser chamada a deduzir os seus direitos.

§ único. Os terceiros só respondem pelo imposto relativo aos bens
transmitidos e só estes podem ser penhorados na execução».

Ora este preceito não tem outro sentido que não seja o de conferir
um meio processual adequado para propiciar ao titular do direito
conferido no arto 130o do C. da Sisa a possibilidade de o fazer re-
conhecer em juízo e de o realizar coactivamente.

Ou dito de outro modo, este preceito adjectivo limita-se a conferir
susceptibilidade de realização e afirmação jurídico-prática ao direito
conferido pela lei substantiva, segundo o princípio de que a todo
o direito corresponde uma acção proclamada como princípio geral
no arto 2o do CPCivil, mas cuja fonte radica no direito de acesso
aos tribunais consagrado no arto 20o da CRP.

A reversão não é mais do que um expediente processual que se
traduz na susceptibilidade de modificação da instância executiva atra-
vés da introdução nela de um sujeito de direito que aí não figurava,
mas que é responsável pela dívida exequenda à luz do direito subs-
tantivo, com dispensa da instauração de um novo processo executivo
contra tal sujeito e com evidentes vantagens de economia processual.

Como se vê, não foi aplicado retroactivamente qualquer comando
legal e isto muito embora se tenha fundamentado o despacho de
reversão no arto 243o do CPT.

Sem ter de dirimir a discussão sobre se a reversão está sujeita
aos requisitos definidos segundo a lei vigente ao tempo em que se
constitui a obrigação de responsabilidade, como parece dever ser em
relação aos aspectos substantivos que contendam com a definição
dos requisitos da obrigação de responsabilidade e da sua operatividade
a cuja categoria se subsumem os alegados pela recorrente, ou segundo
a lei vigente ao tempo em que ocorre, o certo é que havendo identidade
de comandos em qualquer desses momentos, se bem que com sede
em diplomas diferentes, não ocorre qualquer aplicação retroactiva
da lei.

O que releva sob tal aspecto é o sentido da normatividade ou
juridicidade estabelecidas enquanto padrão de comportamento a que
os destinatários da lei têm de obedecer e esse é exactamente o mesmo
como acaba de ver-se.

Sendo assim, não têm qualquer razão de ser as imputações de
violação dos preceitos e princípios da lei fundamental, da lei inter-
nacional ou da lei ordinária interna desferidas pela recorrente, pois
todas elas assentam no pressuposto inverídico de estar a ser feita
uma aplicação retroactiva da normatividade.
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Temos, portanto, de concluir que o recurso não merece provimento
e o acórdão recorrido tem de ser confirmado.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 60 %.

Lisboa, 97.01.15. — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da
Fonseca Limão. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

IVA. Nulidade de sentença. Facturas na forma legal.
Dedução.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não constitui nulidade de sentença a especificação dos
fundamentos de facto por meio de remissão para ele-
mentos juntos aos autos sobre os quais não existe
divergência.

2 — As facturas para efeitos de IVA têm de obedecer ao con-
dicionalismo legal previsto na lei (art.35, no5, do CIVA).

3 — Só pode haver lugar ao direito a dedução do imposto
quando este constar de facturas e documentos equiva-
lentes passados em forma legal.

Recurso no 21.167 em que é recorrente RAMECEL - Rede Abas-
tecedora de Mercearias do Centro SA 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:

RAMECEL - Rede Abastecedora de Mercearias do Centro, SA,
pc 500226563, com sede em Caxarias Norte, 2490 Ourém, veio im-
pugnar a liquidação adicional do IVA de 1993, do montante
1.535.753$, por os documentos apresentados não obedecerem aos re-
quisitos legais exigidos pelo art.35 do CIVA, com o fundamento de
que as mencionadas facturas obedecem todas elas às exigências do
art.35, no5, do CIVA e que o ofício circulado 181044, 6.12.92, do
SAIVA não é uma norma legal, por isso, os cidadãos não lhe devem
obediência.

O representante da Fazenda Pública não respondeu à matéria da
impugnação.

O Senhor Procurador da República é de parecer que a impugnação
deve ser julgada improcedente, por não restarem dúvidas, que as
facturas não satisfazem os requisitos a que se refere o art.35, no5,
do CIVA.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Santarém
julgou a impugnação improcedente por as facturas não obedecerem
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aos requisitos fundamentais previstos na alínea b) do no5 do art.35
do CIVA, pois limitaram-se a uma mera remissão global do género
”serviços prestados com o fornecimento de materiais”.

Não se conformando com a sentença proferida, a impugnante in-
terpôs recurso para este Supremo Tribunal (art.167 do CPT), for-
mulando as conclusões seguintes:

1. Não fez a sentença recorrida correcta aplicação da lei, violando
os interesses do contribuinte, ao não admitir a consideração de de-
terminados factos tributários como geradores de direito à dedução
fiscal do IVA.

2. As facturas em apreço obedecem, todas elas, às exigências do
art.35, no5, do CIVA.

3. A exigência prevista na alínea b) do no5 do art.35 do CIVA,
a discriminação dos elementos das facturas, deve ser analisada à luz
do caso concreto e da actividade a que se referem.

4. É do conhecimento comum a dificuldade em especificar e limitar
pormenorizadamente o material usado na construção civil, especial-
mente quando este é usado em conjunto com a mão de obra.

5. Ainda assim, a ora Recorrente (R) fez todos os esforços ao
seu alcance no sentido de dar a conhecer aos serviços competentes
da Administração fiscal a quantidade e a denominação usual dos bens
transmitidos e dos serviços prestados, nomeadamente através da jun-
ção do orçamento às respectivas facturas.

6. As referidas facturas estão conforme com a alínea b) do no5
do art.35 do CIVA; como, por exemplo, as facturas juntas com o
requerimento de reclamação, como docs. 4, 5 e 6, que descrevem
a quantidade de material usado, o preço unitário e o preço total.

7. A função da lei é antes de mais uma função de prevenção fiscal,
razão pela qual se exige a observância de determinados requisitos,
tais como a discriminação das facturas.

8. No presente caso, não há razão para haver receio de desvios
de materiais com o consequente benefício de dedução fiscal, provado
que está por sentença, que todos os serviços e materiais foram em-
pregues na construção de imobiliário corpóreo da R.

9. Não existiu, portanto, qualquer ilícito fiscal.
Pelo que,
10. A não admissão de documentos como geradores do direito

à dedução fiscal do IVA, constitui a negação de um direito legítimo.
11. Deverá, pois, conceder-se provimento ao presente recurso e,

por via disso, revogar-se a douta sentença recorrida, substituindo-a
por melhor decisão, qual seja a de admitir a consideração dos referidos
factos tributários e a consequente devolução do IVA a que a con-
tribuinte tem direito.

O representante da Fazenda Pública não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal é de parecer que deve anular-se a sentença por na matéria
de facto dada como provada se assentar na remissão para as facturas
de 1993, não se encontrando a factura 128/93, o que enquadra um
erro de julgamento, preenchendo (em parte) a alínea b) do no1 do
art.668 do CPC.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provado:
I. Em face da prova documental junta aos autos:
a) Em consequência de visita dos serviços de prevenção e inspecção

tributária para informação de pedido de reembolso do imposto sobre
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o valor acrescentado feito pela impugnante foi liquidado imposto no
valor de 1.535.753$, respeitante às facturas do ano de 1993, foto-
copiadas nos autos de reclamação apensa à presente impugnação;

b) Valor reduzido na reclamação graciosa de 13.900$, referente
a factura no574 (Doc.no5).

II. Perante a prova testemunhal resulta demonstrada que todos
os serviços e materiais foram empregues em construção de imobilizado
corpóreo da impugnante, cujo imposto sobre o valor acrescentado
foi deduzido da conta 24322 do Plano Oficial de Contabilidade.

2. O distinto magistrado do Ministério Público levanta a questão
da nulidade da sentença recorrida, embora parcial - art.668, no1, alínea
b), do CPC - com a anulação dos termos posteriores, com o fun-
damento do elenco da matéria de facto assentar na remissão para
as facturas do ano de 1993, e ainda para a remissão para elementos
inexistentes (pelo menos nos autos) o que equivale a falta de es-
pecificação dos elementos de facto que motivem a decisão.

Com efeito, conforme se vê da matéria de facto dada como provada
pela sentença recorrida, os factos dados provados tomam por base
as facturas do anos de 1993, juntas pela recorrente (R) à petição
de reclamação graciosa. Foi com base nessas facturas que o Mo Juiz
decidiu que não obedeciam ao formalismo exigido pelo art.35, no5,
alínea b), do CIVA, tendo em conta não só a informação prestada
pelos Serviços de Prevenção e Fiscalização Tributária e as informações
oficiais prestadas nos autos.

Embora a forma utilizada pela sentença na descrição dos factos
dados como provados não seja um modelo de perfeição isso não é
suficiente para considerar nula a sentença recorrida. Na verdade, a
R sabe a razão por que lhe foi desfavorável a sentença e no recurso
atacou esses motivos. E não alegou qualquer falta de especificação.

Por outro lado, a não junção aos autos da factura no128/93 - imposto
1194$ - é imputável à R que no seu recurso não a põe em dúvida.

Por tudo isto não se verifica a nulidade da sentença por falta da
especificação dos fundamentos de facto.

3. Revertendo a matéria de recurso, a R não põe em dúvida, apertis
verbis, que as facturas não estão conformes com a alínea b) do no5
do art.35 do CIVA, apenas invoca que a discriminação dos elementos
das facturas deve ser analisada à luz do caso concreto e da actividade
a que se referem, dando como exemplo as facturas no4, 5 e 6.

Relativamente à factura constante do documento no5 junto com
a petição de reclamação graciosa, não há problema, visto ter sido
considerada legal pela decisão da reclamação, deferindo uma parte
a reclamação quanto a quantia de IVA de 13.920$ e foi dada como
provada pela matéria de facto provada (v. supra, no1, I, alínea b)).

Quanto às facturas referidas nos documentos 4 e 6, a sentença
recorrida, em consonância com as informações oficiais, considerou
que não obedeciam ao formalismo exigido pela alínea b) do no5 do
art.35 do IVA.

Com efeito, a referida alínea exige: ”a quantidade e denominação
usual dos bens transmitidos ou serviços prestados, com especificações
dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável”.

É a própria R que alega que a função da lei é antes de mais
uma função de prevenção fiscal razão pela qual se exige a observância
de determinados requisitos, tais como a discriminação das facturas
o que tem dificuldade em especificar pormenorizadamente o material
usado na construção civil, especialmente quando este é usado com
a mão-de-obra.
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Sabe-se que a construção de um prédio revela a aplicação de ma-
terial concreto bem conhecido e definido quantitativa e qualifica-
damente, daí que a lei exija a descrição do material utilizado e a
indicação dos diversos elementos necessários para se apurar qual é
a taxa do IVA aplicável.

Daqui resulta que as facturas em causa não obedeciam aos requisitos
exigidos pela mencionada alínea b), por apenas indicarem alguns dos
elementos do material utilizado.

Por outro lado, não justifica tal falta o facto de o material em
causa ter sido utilizado na construção do imobiliário corpóreo da
R, nem a circunstância de não ter havido qualquer ilícito fiscal.

Acontece que a lei ”só confere o direito à dedução o imposto
mencionado em facturas e documentos equivalentes passados em for-
ma legal” (art.19, no2, do CIVA).

Ora, o que sucedeu no caso sub judice é que, como está provado
nos autos e a própria R o admite, embora indirectamente, as facturas
em causa não preenchem os requisitos legais, condições sine qua non
para haver lugar à redução do IVA, daí que não haja violação ou
negação de um direito legítimo.

A lei torna imperiosa a observância da forma legal da omissão
das facturas ou documentos equivalentes sob pena de não haver lugar
ao direito a dedução.

Quer dizer: a dedução só pode ter lugar se assentar em documentos
passados na forma legal.

4. Resulta de tudo isto que as conclusões apresentadas pela R
não obtêm qualquer provimento, por isso, a sentença recorrida não
merece censura pelo que 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, 15 de Janeiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Bordalo. —
Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial.
Prescrição de obrigação tributária - domínio onde releva.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A impugnação judicial poderá ter por fundamento qual-
quer ilegalidade integrada por vício que afecte a validade
do acto tributário impugnado e em consequência, de-
termine a declaração da sua inexistência jurídica ou nu-
lidade, ou a sua anulação.
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2 — Daí que a prescrição da obrigação tributária jamais pode
servir de fundamento de impugnação judicial, pois que
não tem a ver com a validade do acto tributário.

3 — Surgindo em momento posterior à prática de tal acto
(liquidação de imposto), cuja validade pressupõe, pren-
de-se com o não exercício do direito à cobrança de dívida.

4 — Só relevando, pois, no domínio da cobrança de imposto,
pode constituir fundamento de oposição à execução fiscal.

Recurso no 21.172, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida S.I.F. - Sociedade Imobiliária do Freixial, SARL e de que
foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

A Fazenda Pública recorre da sentença do 2o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa que julgou extinta, por prescrição,
a obrigação tributária em referência nos presentes autos de impug-
nação judicial deduzida por ”SIF - Sociedade Imobiliária do Freixial,
S.A.R.L.”, com sede na Quinta do Casalinho - Freixial - Bucelas
- Loures.

Remata a sua alegação com as seguintes conclusões:
1. A impugnação tem por finalidade apreciar a validade formal

e substancial do acto tributário.
2. A prescrição de uma obrigação não respeita à validade da relação

jurídica que lhe é causal, antes se refere à eficácia dessa mesma relação.
3. Pelo que está vedado ao tribunal proferir juízos decisórios sobre

a inexigibilidade do cumprimento da obrigação tributária, por pres-
crição, sejam eles de mera inexigibilidade, sejam, como nos autos,
de extinção da obrigação tributária.

4. Ao entender de outra forma, a douta sentença recorrida violou
os artigos 120o e 143o do CPT.

5. Na hipótese de vir a considerar-se lícita a declaração, no processo
de impugnação, da ”extinção” da obrigação tributária, verifica-se ser
nula aquela sentença, por nela faltar em absoluto a especificação
dos fundamentos de facto que conduziram à declaração de prescrição
da obrigação tributária.

6. Pelo que foi violado o artigo 142o, 2, do CPT, gerando nulidade
de sentença, nos termos do art.o 144o do mesmo código.

7. Contudo, admitindo-se - também aqui por mera hipótese - que
a sentença recorrida não enferma de mencionada nulidade, a decisão
deveria ter sido outra.

8. O âmbito do art.o 2o do D.L. n.o 154/81, de 23/IV, circunscreve-se
às normas que tenham aplicação a processos, a normas processuais,
apenas, pois, ao declarar expressamente que as normas do CPT apenas
se aplicavam aos processos pendentes, o legislador pretendeu excluir
de tal aplicação imediata as normas de direito material contidas na-
quele código, entre as quais se encontra o art.o 34o.

9. Em consequência, no tocante à aplicação no tempo das normas
de direito material constantes do novo código, em especial dos prazos
de prescrição, inexiste norma transitória específica (excepção para
a sisa e para o imposto sobre sucessões e doações).

10. Assim, ao prazo do art.o 34o, 1, do CPT deverá aplicar-se o
artigo 12o, 1, do Código Civil (C.C.).
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11. Assim como as normas de direito transitório gerais aplicáveis
a prazos constantes do artigo 297o. 1, do CC.

12. Ao não entender assim, a sentença recorrida violou o art.o 34o

do CPT e os artigos 12o, 1, e 297o, 1, do CC.
Não houve contra-alegação.
O Exm.o Magistrado do Ministério Público neste STA entende que

”o recurso merece provimento, pois a prescrição eventual da dívida
tributária, por ter a ver com a eficácia da liquidação, apenas releva
em execução fiscal (cfr. os artigos 259o e 286o do CPT) e não também
em sede de impugnação judicial, onde se discute, apenas, a legalidade
da liquidação (cfr. o artigo 120o do CPT)”.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A primeira questão que o presente recurso nos coloca é a de saber

se, em processo de impugnação judicial, está, ou não, vedado conhecer
(oficiosamente) da prescrição da obrigação tributária.

À data da instauração deste processo (Março de 1985), estava em
vigor o Código de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI)
que, pertinentemente, dispunha em seu artigo 5o que «a impugnação
dos actos tributários tem por fim obter a sua anulação total ou parcial,
por decisão dos tribunais das contribuições e impostos, e poderá ter
por fundamentos a incompetência, vício de forma, inexistência dos
factos tributários ou qualquer outra ilegalidade».

A este preceito corresponde, hoje, o artigo 12o do Código de Pro-
cesso Tributário (CPT), do seguinte teor:

”Constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, de-
signadamente:

a) Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros,
valores patrimoniais e outros factos tributários;

b) Incompetência;
c) Ausência ou vício de fundamentação legalmente exigida;
d) Preterição de outras formalidades legais”.
Como assim, a impugnação judicial há-de ter por fundamento qual-

quer ilegalidade, integrada por vício que afaste a validade do acto
visado e, em consequência, conduza à declaração da sua inexistência
jurídica ou nulidade, ou à sua anulação. Para tal aponta, também,
o artigo 143o, 1, do CPT.

Ora, a prescrição da obrigação tributária, estando ligada ao não
exercício do direito à cobrança da dívida, pressupõe a validade do
acto de liquidação do imposto. Portanto, jamais poderá servir de fun-
damento de impugnação judicial, relevando, tão-só, no domínio a
que rigorosamente respeita, o da cobrança do imposto, aí podendo
constituir fundamento de oposição à execução fiscal (cfr. artigos 176,
d), do CPCI e 286o, 1, d), do CPT).

Tanto basta para o triunfo da tese da Fazenda Pública plasmada
nas quatro primeiras conclusões.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a sentença recorrida para que, oportunamente, o Tribunal
”a quo” conheça da matéria da deduzida impugnação, salvo se, en-
trementes, algum obstáculo se perfilar.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Victor Manuel Marques Meira — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente: Duarte Carvalho.
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Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso judicial de decisões da administração fiscal. Natureza
do respectivo prazo. Consequências.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É de natureza substantiva o prazo legal de oito dias para
a interposição do recurso judicial de decisões da admi-
nistração fiscal, nos termos dos artigos 355o e 49o, no 1,
do CPT.

2 — E daí que não seja aplicável a tal prazo quer o disposto
no no 3 do arto 144o, quer o preceituado no no 5 do
arto 145o, ambos do CPC.

Recurso: 21.194. Recorrente: António da Costa Ribeiro. Recorrido:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Santos Serra.

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

António da Costa Ribeiro, devidamente identificado nos autos, re-
corre da decisão do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto, de 13 de Maio de 1996, que, com fundamento em
extemporaneidade, negou provimento ao recurso judicial por si in-
terposto do despacho no Chefe da 1a Repartição de Finanças da
Maia, de 6/9/95, que lhe indeferira um requerimento a solicitar o
“não pagamento de juros de mora” relativamente à “importância de
153.833$00, referente a imposto profissional de 1988, constante do
processo de execução fiscal no 3379-95/700050.2”, pendente naquela
repartição.

Na sua alegação, formula estas conclusões:
“1a - O prazo para interpor recurso do despacho do Senhor Chefe

da Repartição de Finanças que denega direito do contribuinte a um
acto materialmente jurisdicional pelo que o prazo para dele interpor
recurso é um prazo processual que não inclui os fins de semana e
feriados,

2a - Se se entender que o referido prazo corre seguido, nos termos
do artigo 279o do Código Civil, sempre aproveitaria ao recorrente
a norma do artigo 145o, no 5, do Código de Processo Civil, que lhe
permitia, com o pagamento de multa, a prática do acto até ao dia
9 de Outubro de 1995 ...”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público foi de parecer

que o recurso não merece provimento, pois - justificou - “como prazo
de natureza substantiva que é, não lhe é aplicável o preceituado no
no 5 do arto 145o do Código de Processo Civil, que apenas é aplicável
relativamente a prazos judiciais”.

Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
A questão que vem para resolver - a da tempestividade do re-

ferenciado recurso judicial - respeita apenas à determinação da na-
tureza do prazo para interpor recurso das decisões da administração
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fiscal, nomeadamente do chefe da repartição de finanças, nos termos
do arto 355o do Código de Processo Tributário.

Na verdade, enquanto o Meritíssimo Juiz entendeu que esse prazo
“é de oito dias e conta-se nos termos do arto 279o do CCivil”, o
Recorrente sustenta que se trata de “um prazo processual” e que,
de qualquer modo, “sempre aproveitaria ao recorrente a norma do
artigo 145o, no 5, do Código de Processo Civil ...”.

Vejamos.
Que o recurso judicial em causa deve ser interposto no prazo de

oito dias após a notificação da decisão administrativa recorrida, não
há qualquer dúvida face ao texto do citado arto 355o, o que, aliás,
está fora da discussão patenteada nos autos.

E o suscitado problema da natureza desse prazo é desde logo re-
solvido pelo artigo 49o, no 1 do CPT, segundo o qual “os prazos,
no processo administrativo tributário ou no processo gravoso tribu-
tário, contam-se de acordo com as regras do artigo 279o do Código
Civil, salvo disposição especial”.

Portanto, um prazo de direito substantivo, de caducidade de acção.
De modo que, tendo natureza substantiva e não adjectiva, ao dito

do prazo de recurso não é aplicável o disposto no no 3 do arto 144
do CPC, ou seja, tal prazo não se suspende durante as férias, sábados,
domingos e dias feriados, bem como não é aqui de observar o pre-
ceituado no no 5 do arto 145o do mesmo diploma, na medida em
que a possibilidade de, mediante o pagamento de multa, “o acto
ser praticado dentro dos três primeiros dias úteis subsequentes ao
termo do prazo”, constitui mecanismo legal que funciona apenas para
os prazos judiciais ou processuais.

Sendo assim, e sabendo-se que, na hipótese vertente, o executado
foi notificado do referido despacho “em 21/9/95”, forçoso será re-
conhecer que, “em 6/10/95”, data em que desse despacho foi interposto
o respectivo recurso judicial, já tinha decorrido o prazo de oito dias,
legalmente fixado para tal efeito.

Donde a extemporaneidade daquele recurso.
E daí também não merecer censura a decisão jurisdicional ora em

apreço.
Termos em que, e pelo exposto, vai negado provimento ao presente

recurso.
Custas pelo Recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos
Serra — Abílio Madeira Bordalo — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Sisa Conceito de habitação. Garagens. Condições para a isen-
ção de sisa.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — O conceito de habitação - quer para efeitos de contri-
buição autárquica quer de sisa - é um conceito amplo
que abrange não só a fracção autónoma destinada à
habitação mas também outras fracções afectas ao sujeito
passivo ou seu agregado familiar, por exemplo uma
garagem.

2 — O facto da fracção autónoma para habitação e a fracção
autónoma para a garagem terem inscrição matricial di-
versa isso não é obstáculo se fizerem parte do mesmo
prédio e a garagem esteja afecta à habitação, estando
funcionalmente, ao serviço da fracção destinada a
habitação.

3 — Há lugar a isenção de sisa quando o valor da fracção
autónoma destinada a habitação somado com o valor
da fracção destinada a garagem esteja dentro do valor
previsto no art.11, no22, do Código da Sisa.

Recurso no 21.200 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
António Batista Gomes e de que foi relator o Exmo Sr. Conso

Dr.RODRIGUES PARDAL.

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

António Baptista Gomes, cf 161551999, casado residente na Rua
Capitão Salgueiro Maia, Baião, veio impugnar a liquidação da sisa,
no valor de 55.000$, devida pela aquisição da fracção autónoma BI,
destinada a garagem, com o fundamento de que se encontra isenta
por estar abrangida no conceito amplo de habitação que abrange
a habitação e a garagem que lhe está afecta (arts.11, no22 e 33, no2,
do CMSISSD.

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

A representante do Ministério Público é de parecer que a impug-
nação deve ser julgada procedente por a garagem estar abrangida
pelo conceito da habitação e o valor da aquisição esta abrangido
pela isenção da sisa.

A Ma Juíza do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto - 2o

Juízo - por sentença de 9.7.96, julgou a impugnação procedente por
o preço global da aquisição das duas fracções - habitação e garagem
- ser inferior ao limite da isenção e as suas fracções estarem afectas
à habitação.

A digna representante da Fazenda Pública, não se conformando
com o teor da sentença, interpôs recurso para este Supremo Tribunal,
formulando as conclusões seguintes:

1. Por escritura pública de 15.6.93, o impugnante comprou duas
fracções autónomas designadas pela letra R, no valor de 7.500.000$
e BI, no montante de 55.000$, respectivamente, destinadas à habitação
e garagem.

2. Por ofício de 3.7.94, da repartição de finanças de Baião, o im-
pugnante foi notificado para pagar a importância de 55.000$, res-
peitante ao imposto municipal de sisa, devido pela aquisição, pelo
preço de 55.000$, da fracção autónoma - BI - destinada a garagem.

3. A douta sentença recorrida, considera haver lugar à isenção do
sobredito imposto da fracção autónoma destinada à garagem, física
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e juridicamente separada da fracção autónoma habitacional, mas a
esta afecta, uma vez que o valor não ultrapassa o referido no art.11,
no22, do CS, por força do estatuído nos arts.51 e 52 do EBF.

4. Nos termos do art.11, no2, do CS, inexiste fundamento para
tal decisão e os arts.51 e 52 do EBF, tão-somente dizem respeito
a contribuição autárquica.

5. A sentença sob recurso violou, assim, o art.11, no22, do CS,
ao considerar a isenção do imposto da sisa relativamente à fracção
autónoma destinada a garagem, nos termos arts.51 e 52 do EBF.
Estes são aplicáveis à CA.

6. E, bem assim, violou um princípio geral de direito ao considerar
um pensamento legislativo que não tinha na letra da lei - art.11,
no22, do CS - um mínimo de correspondência verbal - art.9 do CC.

O impugnante não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal é de parecer que o recurso não merece provimento por
ser reconhecido identidade de habitação para efeitos de sisa e CA
e ser essa a jurisprudência deste Supremo Tribunal e também da
Administração fiscal.

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

facto:
a) Por escritura pública outorgada no Cartório Notarial de Baião,

em 15.06.93, a fls.68 do Livro 111-A, o impugnante comprou à so-
ciedade ”Monteiro Baião & Irmão, Lda, pelo preço global de
8.050.000$, as seguintes fracções do prédio urbano em regime de
propriedade horizontal, situada em Bela Vista, freguesia de Campelo,
concelho de Baião, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Baião sob o no01020/240393, com aquisição registada a favor da ven-
dedora pela inscrição G-1, aí registado o título constitutivo da pro-
priedade horizontal pela inscrição F-1, omisso na matriz, com par-
ticipação para a inscrição apresentada em 10.03.93:

I - A fracção R que é uma habitação no 1o andar esquerdo, com
a entrada 4A e 4B, descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o no01020/240393 - R, com aquisição registada a favor do im-
pugnante pela inscrição GI, a qual se atribuiu o valor de 7.500 contos;

II - A fracção autónoma B2 - (deve ler-se BI) - que é uma garagem
nas traseiras descrita na CRP sob o no01020/240393 - BI, com aquisição
registada a favor do impugnante pela inscrição G-1, a qual se atribui
o valor de 550 contos;

b) O impugnante não pagou qualquer importância respeitante ao
imposto municipal da sisa;

c) Em 7.7.94, através do ofício no1183, de 6.7.94, emanado do Senhor
CRF do Concelho de Baião, o impugnante foi notificado para, no
prazo de 30 dias, pagar na Tesouraria da Fazenda Pública do Concelho
de Baião, a importância de 55.000$, respeitante ao imposto municipal
de sisa, devido pela aquisição pelo preço 550.000$, da fracção au-
tónoma designada pelas letras BI, já referida;

d) Na sequência de tal notificação, o impugnante procedeu ao pa-
gamento daquele quantitativo de 55.000$.

2. Mostram os autos que o problema a decidir neste recurso, consiste
em apreciar se a aquisição de uma fracção autónoma destinada a
garagem, física e juridicamente separada da fracção autónoma des-
tinada a habitação está ou não abrangida pela isenção de sisa, prevista
pelo art.11, no22, do CS, quando o valor global das duas fracções
não ultrapasse o referido naquela norma.
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A sentença recorrida e o distinto magistrado do Ministério Público
consideram haver lugar a isenção de sisa da fracção autónoma des-
tinada a garagem, física e juridicamente separada da fracção autónoma
habitacional, mas a esta afecta, integrando o mesmo conjunto ha-
bitacional (arts.11, no22, do CS e 51 e 52 do EBF).

Por seu lado, a recorrente Fazenda Pública defende que a isenção
da sisa (art.11, no22, do CS) abrange apenas as fracções autónomas
destinadas exclusivamente à habitação e não as garagens, não se apli-
cando os arts.51 e 52 do EBF que só dizem respeito à contribuição
autárquica.

Equacionado o problema, é preciso solucioná-lo.
3. Está provado nos autos que o impugnante adquiriu, por escritura

pública de 15.6.93, duas fracções autónomas - uma - fracção R - des-
tinada à habitação permanente e outra - fracção BI - destinada a
garagem - pelo preço de 8.050 contos, atribuindo o valor de 7.500
contos à fracção destinada à habitação e 550 contos à fracção destinada
a garagem.

Não se levanta qualquer problema quanto ao destino das fracções.
A questão surge apenas porque a Administração fiscal defende

que a isenção da sisa não abrange a fracção autónoma - BI destinada
a garagem - por não estar destinada exclusivamente à habitação, mas
antes à recolha de veículos, e, por outro lado, não se pode estender
à sisa - art.11, no22, do CS - o conceito de habitação previsto nos
arts.51 e 52 do EBF.

É verdade que os arts.51 e 52 do EBF (cfr. art.12, no2, da CCA
na redacção inicial, anterior à do DL 140/92, de 17.6) abrangem não
só a fracção autónoma destinada à habitação mas também os arrumos,
despensas e garagens, ainda que fisicamente separados, mas integran-
do o mesmo edifício ou conjunto habitacional, desde que utilizado
exclusivamente pelo sujeito passivo ou seu agregado familiar como
complemento da habitação isenta.

Quer dizer: a habitação abrange não só o compartimento - fracção
autónoma - como também as despensas, arrumos e garagens desde
que estejam afectos ao sujeito passivo e ao seu agregado familiar.

A questão que se coloca é a de saber se o conceito de habitação
constante da lei para efeitos de contribuição autárquica também é
válido para efeitos da isenção de sisa.

Tem-se entendido que a noção de habitação, embora enunciada
para efeitos da contribuição predial (v. arts.18 e 19 do CCP, com
a redacção do DL 316/86, de 25-9; v. art.12, no2, do CCA, na redacção
anterior à do DL 140/92, de 17.7, e 51 e 52 do EBF) também é
aplicável à isenção da sisa, por se considerar que o conceito de ha-
bitação integrativo no mesmo edifício, ou logradouro serve as mesmas
finalidades. A habitação passa a ser um conceito amplo que abrange
não só o compartimento destinado à habitação mas também os outros
compartimentos ou divisões afectas ao sujeito passivo e ao seu agre-
gado familiar, tais como arrumos, despensas e garagens, constituindo
um fogo (v. neste sentido, Dr. Nuno Sá Gomes, Isenção dos ”arrumos,
despensas e garagens, na CTF, 367 (1992), p.234/251; circular da DGCI
no14/94, de 15.4, no Boletim do Contribuinte, 62, (1994), 12, p.342).

É certo que este conceito tem limites. Se os arrumos, despensas
e garagens estão integrados em edifícios diferentes daquele em que
está situada a fracção autónoma destinada a habitação, por não haver
nenhuma ligação estrutural entre os edifícios em que estão situadas,
não podem fazer parte do fogo, por pertencerem a edifícios ou con-
junto de prédios diversos.
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Ora, no caso sub judice, está provado que a garagem - fracção
autónoma BI - está integrada no mesmo prédio onde se situa a fracção
autónoma - fracção R - destinada a habitação.

Também não restam dúvidas que a garagem constitui um com-
plemento, um apoio funcional à habitação, formando um fogo para
o contribuinte e seu agregado familiar.

Por outro lado, o valor da fracção destinada à habitação com o
valor atribuído a fracção destinada à garagem está dentro do valor
- 8.100 contos - previsto no art.11, no2, do CS com a redacção dada
pela Lei 30-C/92, de 28.12 - uma vez que o preço das duas fracções
declarado é de 8050 contos.

4. Em seguimento do que acaba de expor-se, chega-se à conclusão
que as conclusões elencadas pela Recorrente não alcançam provi-
mento pelo que a sentença recorrida não merece censura, sendo,
por isso, de confirmar - ver neste sentido ac. de 13.2.91, no12.152,
no Ap. Dr., de 15.10.92, p.183; de 29.6.94 - recurso no 18017; de
15.3.95, - recurso no 18440; citada circ.14/94.

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

Não são devidas custas.

Lisboa, 15 de Janeiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Bordalo. —
Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

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 da decisão de um tribunal tributário de 1a ins-
tância, se não tem por fundamento exclusivamente ma-
téria de direito, por força do art.32o 1 b) do ETAF.

II — Discutindo-se questão de facto no recurso é competente
para o seu conhecimento o tribunal tributário de 2a ins-
tância nos termos do art.41o no alin.a) do ETAF.

Recurso no 14.346 de que é recorrente o Ministério Público e recorrida
Representações de Material Eléctrico Alcodi. Lda. e de que foi
RELATOR o Exmo. Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Representações de Material Eléctrico Alcodi, Lda., sociedade por
quotas com sede em Arroteia - Via Norte, melhor identificada nos
autos deduziu impugnação judicial contra a liquidação de imposto
de transacções que, pelo montante de 104.900$00, acrescida da im-
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portância de 20.693$00, no total de 125.593$00, lhe foi feita pela
repartição de finanças do Concelho de Matosinhos, com referência
ao ano de 1985, com fundamento em violação dos arts.1o, 3o e 8o

do CI Transacções.
Alegou, em resumo, que o imposto de transacções deve incidir

apenas sobre o valor dos elevadores à saída da fábrica e não sobre
o seu valor após a colocação final, já que, em seu entender o ciclo
produtivo dos ascensores termina na fábrica onde são montados e
ensaiados sendo apenas de novo desmontados para tornar possível
o seu transporte até ao local da obra, não sendo as respectivas ope-
rações de montagem tributáveis.

A Exma. Representante do Ministério Público junto do tribunal
tributário de 1a instância do Porto (1o Juízo) emitiu parecer no sentido
de que a impugnação não merece provimento, salvo «apenas na me-
dida e pelos montantes que foram oficiosamente anulados».

Por sentença de 4.2.92 daquele Tribunal o Mmo.Juiz julgou pro-
cedente a impugnação, sob a consideração de que, no caso, «os ele-
vadores produzidos pela impugnante são colocados, no local respec-
tivo, sem qualquer operação de transformação posterior à saída da
secção de fabrico, havendo apenas que proceder a sua instalação.
Daí que a colocação ou instalação dos elevadores em questão nos
locais concretos, com a consequente incorporação nos respectivos imó-
veis, configure apenas uma mera prestação de serviços que tanto po-
deria ser levada a cabo pela impugnante como pelo comprador, sendo
que nos termos do art.8o do CIT o preço a considerar, para efeitos
deste imposto, será o ilíquido (real) praticado à saída do armazém,
local de produção ou outros locais de venda pelo que é de considerar
fora da incidência respectiva, no presente caso, o custo da colocação
ou montagem dos elevadores em questão”.

Inconformada com tal decisão, a Exma. Representante do Ministério
Público veio interpor recurso directamente para este STA que alegou
oportunamente com o seguinte quadro conclusivo:

« - A ora recorrida, e então impugnante, ao montar os elevadores,
transforma as peças componentes por si próprias inertes e sem uti-
lidade, num todo com sentido funcional, insuflado de potencialidade
que aquelas minimamente sequer exibiam, acabando, assim (...) por
fornecer aos que com ela contratam, sejam os donos dos edifícios
em construção, sejam terceiros a quem está entregue, bens novos,
porque, como tais, não preexistiam e, por outro lado agora aptos
para satisfazer as necessidades para que haviam sido encomendados
(cfr. Ac. do STA de 07/06/89, rec. no5.809).

- Até ao momento em que a recorrida completa a montagem das
peças e acessórios está a exercer uma actividade de produção sujeita
a imposto de transacções; quando instala o ascensor no prédio a que
se destina exerce uma actividade de prestação de serviços isenta de
imposto de transacções.

- A douta sentença recorrida não estabeleceu a diferença que existe
ao nível dos referidos conceitos de montagem e de instalação; de
produção e de prestação de serviços, tendo em consequência errado
a qualificação jurídica dos factos.

- As disposições legais ao caso aplicáveis - art.1o a) 3o a) e § 1o,
8o todos do Código do Imposto de Transacções - bem como a ju-
risprudência acima referida impõem que as operações de montagem
realizadas pela ora recorrida sejam subsumivéis ao regime de normas
de incidência do imposto de transacções.
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- Razão pela qual entendemos não dever merecer provimento aque-
la impugnação, visto não existir qualquer dos fundamentos legais exi-
gidos pelos arts.5o e 89o do C.P.C.I. (120o do CPT).

- Assim, nestes termos, nos meios de direito aplicável (...) se pede
que a sentença seja revogada dando-se provimento ao recurso».

Não houve contra-alegação.
O Exmo.Procurador Geral Adjunto neste STA apôs o seu «Visto

(art.109o 3 da LPTA)».
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
”1) A impugnante dedica-se ao fabrico de ascensores, elevadores

e monta-cargas e procede, ainda, à montagem dos elevadores;
2) No exercício da sobredita actividade forneceu dois ascensores

à sociedade Martins e Simão Lda., tendo, em 28/07/83, emitido a
correspondente factura no valor de 925.590$00, pelo fornecimento
dos dois ascensores, acrescida da importância de 617.059$00 respei-
tante ao valor de montagem;

3) Procedeu à liquidação do imposto de transacções sobre
925.590$00 apurando a quantia de 157.351$00;

4) Em 23/4/84 foi-lhe levantado um auto de notícia pela falta de
liquidação de imposto de transacções sobre o valor da montagem
e, feita a liquidação, apurou-se o imposto de 104.900$00 (617.059$00
x 17%) acrescida de 20.693$00 de juros compensatórios (104.900$00
x 24% x 300 dias : 365) totalizando 125.593$00;

5) Em 9/12/86 procedeu-se à notificação para o pagamento e porque
o mesmo não foi realizado foram aquelas importâncias debitadas em
27/1/87 tendo-se verificado a abertura do cofre no dia 28/1/87;

6) Posteriormente a repartição de finanças procedeu, ao abrigo
de directivas internas, à anulação da importância de 52.450$00 a título
de imposto e de 10.346$00 referentes aos juros compensatórios.

7) A impugnante constrói as peças constitutivas dos elevadores,
monta-os e ensaia-os na fábrica;

8) Depois de prontos os elevadores são de novo desmontados (por
causa da grande dimensão e peso de alguns componentes como é
o caso das guias, das cabines, das portas e do contrapeso) para serem
colocados no local de funcionamento onde, após, prévia montagem,
é ensaiado o funcionamento da instalação”.

Com base nesta factualidade, considerou a sentença recorrida que
os elevadores em causa produzidos pela impugnante são colocados
no local respectivo, sem qualquer operação de transformação posterior
à saída da secção de fabrico havendo apenas que proceder à sua
instalação. Daqui partiu a mesma sentença para a configuração de
uma mera prestação de serviços a designada instalação ou colocação
dos elevadores no imóvel do comprador. Tudo isto sob a invocação
do art.8o do CIT em que o preço a considerar para efeitos deste
imposto será o ilíquido (real) praticado à saída do armazém, local
de produção ou outros locais de venda, para depois excluir da in-
cidência do IT o custo da colocação ou montagem dos elevadores.

Contrapõe o ilustre recorrente que a sentença recorrida não es-
tabeleceu, ao nível dos conceitos a diferença existente entre a mon-
tagem e instalação, para daí concluir que até ao momento em que
a recorrida completa a montagem das peças e acessórios está a exercer
uma actividade de produção, consequentemente sujeita a imposto de
transacções; porém só quando instala o ascensor no prédio a que
se destina exerce uma actividade de prestação de serviços excluída
do âmbito da incidência do referido imposto.
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Sucede, porém, que, como é sabido, o objecto do recurso é fixado
pela matéria das conclusões das alegações (arts.684o 3 e 690o 3 do
C.P.C.).

No caso vertente, a recorrente afirma na sua primeira conclusão:
”A ora recorrida, e então impugnante, ao montar os elevadores, trans-
forma as peças componentes, por si próprios inertes e sem utilidade,
num todo com sentido funcional.

Por seu turno, afirma-se na sentença recorrida que os elevadores
em causa produzidos pela impugnante são colocados no local res-
pectivo sem qualquer operação de transformação.

Trata-se de asserções de matéria de facto por exprimirem ocor-
rências da via real que, por si só, não se confundem com a interpretação
e aplicação das regras de direito.

Por outro lado, é visível a controvérsia instalada, pois enquanto
da sentença decorre a inexistência de qualquer operação de trans-
formação após a saída da fábrica, já a recorrente alude a existência
de peças que fora daquele espaço da fábrica passam por uma actividade
transformadora daí resultando o produto final ou seja, no caso, os
elevadores montados e instalados, o que demanda uma clara definição
desta matéria e que só o pode ser por o tribunal competente para
conhecer matéria de facto e de direito, ou seja, o tribunal tributário
de 2a instância nos termos do art.39o do ETAF.

A incompetência absoluta em razão da hierarquia é de conheci-
mento oficioso e pode ser arguida pelos interessados ou suscitada
pelo Ministério Público ou pelas partes até ao trânsito em julgado
da decisão final (art.45o 2 do CPT).

A referida questão de facto carece de apreciação mediante um
juízo probatório de prova livre, vertente que escapa à competência
da secção de contencioso tributário do STA que, in casu, funcionando
como tribunal de revista apenas conhece de direito nos processos
inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância (art.21o

no4 do ETAF).
Do exposto, é de concluir que não estando em causa - no quadro

da delimitação objectiva do recurso - exclusivamente matéria de di-
reito, não dispõe este STA de competência em razão da hierarquia
para do presente recurso conhecer, sendo competente o tribunal tri-
butário de 2a instância, nos termos das disposições conjugadas dos
arts.21 4, 32o no1 b) e 41o no1 alin.a) do ETAF aprovado pelo Dec.Lei
129/84, de 27/4, em consonância aliás, com o estabelecido no art.167o

do Cód.Proc.Tributário.
Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da

hierarquia, o STA para do recurso conhecer, cabendo tal competência
ao tribunal tributário de 2a instância.

Sem custas por delas estar isenta o recorrente.

Lisboa, de 22 de Janeiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo — Re-
lator — Agostinho de Castro Martins — José Joaquim Almeida Lopes
(vencido nos termos do voto anexo).

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
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de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
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função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. Argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
a essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.
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Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Contribuição Predial. Liquidação adicional nos termos do
Arto 253o do C.P.P.. Cobrança eventual. Prazo para deduzir
impugnação no domínio do C.P.C.I.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Liquidada adicionalmente Contribuição Predial nos ter-
mos do Arto 253o do C.P.P., segue-se a cobrança eventual.

II — Decorrido o prazo fixado para que a contribuição seja
paga, sem que tal pagamento seja efectuado, tal cobrança
é convertida em cobrança virtual.

III — Em tal caso, só são devidos juros de mora se a con-
tribuição não for paga no prazo da cobrança virtual.

IV — Em tal hipótese, o prazo de 90 dias para deduzir im-
pugnação começa a correr a partir do dia imediato ao
da abertura do cofre (al. a) do Arto 89o do C.P.C.I.).

Recurso n.o 16.139. Recorrente: Ernesto Vieira Pinto. Recorrido: Fa-
zenda Pública. Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. Ernesto Vieira Pinto, identificado nos autos, impugnou judi-
cialmente, no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Viana do Castelo,
as liquidações de contribuição predial de 1982, 1983 e 1984 e res-
pectivos juros compensatórios, liquidações essas efectuadas pela Re-
partição de Finanças de Caminha.

O Mo Juiz do referido Tribunal proferiu, a final, sentença decla-
rando “caduco o direito de impugnação”.

Inconformado com esta decisão, o impugnante interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso:

– Está provado nos autos que o recorrente foi notificado em 29.07.85
para no prazo de quinze dias pagar voluntariamente as colectas
impugnadas;

– Pagamento que não efectuou;
– Pelo que a Repartição de Finanças do concelho de Caminha

procedeu em Setembro de 1995 ao respectivo débito à Tesouraria
da Fazenda Pública, convertendo essa receita de eventual em virtual
como, aliás, constava da notificação que foi efectuada ao impugnante
pelo ofício no. 1936, expedido pela referida Repartição de Finanças
em 26.07.1985, e de harmonia com o determinado no arto. 213o. do
Código de Cont. Pred. e do Imp. s/ a Ind. Agrícola.

– Consequentemente a abertura do cofre para cobrança ocorreu
em 1.10.1985, contando-se o prazo de impugnação a partir do dia
2 seguinte inclusive.

– Pelo que a petição de impugnação tendo sido apresentada na
Repartição de Finanças do concelho de Caminha no dia 27.12.1985,
foi-o tempestivamente.

– Não julgando neste sentido e declarando caduco o direito de
impugnação que o recorrente exerceu atempadamente, o Mmo. Juiz
“a quo” violou o disposto no referido arto. 89o., alínea a) do Código
de Proc. das Cont. Impostos.
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Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal do EPGA, no seu douto parecer, sustenta

que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente na sentença recorrida:
Em 19/7/85, foi levantado o auto de notícia, de que se vê uma

cópia a fls. 26, aqui dada por reproduzida, e em suma por o impugnante
ter arrendado os prédios em questão no ano de 1982, sem que tivesse,
em Janeiro de 1983, feito a respectiva participação;

As primeiras declarações de rendas recebidas pelo impugnante da-
tam de 17/1/85 e foram do teor referido na informação de fls. 12
a 14, que, nessa parte, aqui se dá por reproduzida;

A liquidação em causa foi feita com base no referido auto de notícia;
O impugnante foi notificado em 29/7/85 para nos 10 dias seguintes

proceder ao pagamento do valor liquidado, não o tendo feito, dando
entrada a esta acção em 27/12/85.

3. A questão a resolver é esta:
A impugnação foi tempestivamente deduzida?
Vejamos.
Dispunha o arto 89o do C.P.C.I., então aplicável:
“A impugnação judicial deduzida com algum dos fundamentos pre-

vistos no arto 5o será apresentada na repartição de finanças no prazo
de 90 dias contados:

a) Do dia imediato ao da abertura do cofre para a cobrança
das contribuições e impostos;

b) Do dia imediato ao da respectiva cobrança, quando feita
eventualmente . . .”.

Assim, se à hipótese dos autos se aplicar a alínea b) deste artigo
a impugnação é efectivamente extemporânea.

Vejamos então.
A cobrança começou por ser obviamente eventual (vide corpo do

arto 253o do C.C.P.).
“Cobrança eventual é a que corresponde aos casos de liquidação,

efectuada pelos serviços, através de actos tributários baseados em
elementos que não sejam do conhecimento do contribuinte ou não
constem de elementos oficiais que o contribuinte conheça ou a que
tenha acesso. O contribuinte é notificado da prática do acto tributário
e da faculdade de pagar mediante guias emitidas pela repartição em
que ocorreu o acto tributário” (Vítor Faveiro, Noções, I Volume
pága 402).

Poder-se-ia assim pensar que se estava perante a hipótese da alí-
nea b) do referido artigo, pelo que a petição de impugnação seria
extemporânea.

Mas, como bem refere o EPGA, no seu douto parecer, a hipótese
cai na alínea a) ou b) conforme o pagamento se fosse fazer sem
juros de mora ou com juros de mora, após o decurso do prazo de
cobrança eventual.

Nos termos do arto 20o do C.P.C.I. “o pagamento das contribuições
e impostos efectuar-se-á voluntária ou coercivamente e, no primeiro
caso, poderá satisfazer-se à boca do cofre ou com juros de mora”.

O pagamento com juros de mora é aquele que é efectuado após
o decurso do prazo do pagamento à boca do cofre.

A abertura do cofre ocorre quando se abre a cobrança sob a forma
virtual (Vítor Faveiro, obra citada, pága 403).
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No caso concreto, e como referem Alfredo de Sousa e José Paixão
(C.P.C.I., Comentado e Anotado, 2a Edição, 1986, em anotação ao
arto 28o), a conversão de cobrança eventual em cobrança virtual não
significa que se comecem a vencer juros de mora após o decurso
do prazo fixado para pagamento do imposto liquidado adicionalmente,
como foi o caso.

Escrevem a págas 149 e 150:
“O regime da alínea b) não se aplica às contribuições e impostos

liquidados adicionalmente ou fora dos prazos legais.
“Nestes o contribuinte é notificado pela repartição de finanças li-

quidadora para pagar em certo prazo, em regra de quinze dias, e
se o não fizer segue-se o débito ao tesoureiro para cobrança virtual
no prazo de um mês.

“Só se não for pago nesse prazo de cobrança virtual é que se co-
meçam a vencer juros de mora ...

“A cobrança eventual neste caso é apenas uma faculdade que a
lei concede, com vista a facilitar a actividade da Administração: com
efeito, na medida em que o contribuinte a aproveita, a Administração
evita o débito ao tesoureiro.”

Resulta do que deixamos exposto que à hipótese dos autos se aplica
o disposto na alínea a) do arto 89o do C.P.C.I..

Assim, o prazo de 90 dias conta-se a partir do dia imediato ao
da abertura do cofre para a cobrança das contribuições e impostos.

Ora, como resulta do ofício de fls. 16, levado parcialmente ao pro-
batório, o impugnante foi notificado de que deveria pagar volun-
tariamente a contribuição liquidada adicionalmente no prazo de
15 dias e, não o fazendo em tal prazo, proceder-se-ia, após o seu
decurso, “... à cobrança virtual, devendo então o pagamento efec-
tuar-se durante o mês seguinte ao débito ao tesoureiro”.

Assim, a abertura do cofre teve o seu início no dia 1 de Outubro
de 1985.

Daqui decorre que, tendo a impugnação sido apresentada em
27/12/85, a mesma foi tempestivamente deduzida.

Não pode pois manter-se a decisão recorrida.
Impõe-se assim que o Mo Juiz aprecie o mérito da pretensão do

impugnante.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso

interposto pelo impugnante Ernesto Vieira Pinto, revogando-se, em
consequência, a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, para cujo conhecimento é com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância e não este
STA, saber se existe nexo de causalidade entre uma actuação
e um resultado, quando aquela não constitui violação de
uma norma legal.

Recurso: 17.912. Recorrente: Urbicosta-Construções e Urbanização
Costa, Lda. Recorrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr.
Brandão de Pinho (por vencimento).

Acórdão

URBICOSTA — Construções e Urbanizações Costa, Lda, com os
sinais dos autos, impugnou a liquidação de sisa de 240.000$00, que
lhe foi feita com referência à compra de certo prédio rústico, alegando,
em síntese, que esse prédio está em via de ser expropriado em grande
parte, o que é conhecido desde 20.11.1989, pelo que é impossível
a transmissão dele.

Por sentença de fls. 52 e 53, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de Viana do Castelo julgou a impugnação improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes con-
clusões das suas alegações:

- Falta suporte fáctico legal à sentença;
- Com efeito, parte do pressuposto que a recorrente devia ter re-

querido a prorrogação do prazo para revenda, quando o mesmo foi
revogado pelo DL 91/89 de 27/3;

- Por outro lado, imputa à recorrente responsabilidade pelo risco
do negócio, quando o próprio Estado é que determinou a impos-
sibilidade de cumprimento dos requisitos legais;

- O Mo Juiz violou o disposto no no 1 do arto 16o do Código
da Sisa, uma vez que a expropriação por utilidade pública pelo Estado
releva para efeitos de aplicação do disposto no normativo legal.

Neste STA, o Do procurador-geral-adjunto emitiu douto parecer,
no qual suscitou a questão prévia da incompetência hierárquica deste
STA pelo facto de o recurso não versar matéria exclusivamente de
direito.

A recorrente concordou com a questão prévia.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões, a re-

corrente afirma que foi a expropriação decidida pelo Estado que de-
terminou a impossibilidade de revenda, inclusivamente no que respeita
à parcela sobrante do prédio expropriado.

A existência ou não de nexo de causalidade entre uma actuação
e um resultado, quando aquele não constitui violação de norma ju-
rídica, envolve sempre apreciação de matéria de facto.

Alegando o recorrente factos que não foram dados como provados
e sobre os quais o tribunal de recurso se deverá pronunciar, entende
este STA que o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria
de direito. Daí que este STA não seja o competente (artos 32o, no 1,
al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).

Nestes termos, acordam os do STA em julgar procedente a questão
prévia posta pelo MoPo e declaram este Tribunal incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do recurso , declarando competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Custas pelo recorrente, com 10.000$00 de taxa de justiça e metade
de procuradoria.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Brandão de Pinho (Relator por
vencimento) - Mendes Pimentel - Almeida Lopes (vencido de acordo
com o voto anexo). - Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais da comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
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judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras e até humanas sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena de matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre a matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
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do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Oposição. Recursos em processo de oposição. Tramitação do
recurso do despacho de indeferimento.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O CPT regula em diversos lugares os recursos relativos
às decisões proferidas em processo de impugnação, em
processo de contra-ordenação fiscal e em processo de
execução fiscal.

2 — O CPT só se aplica aos processos que correm nos tribunais
tributários de 1a instância e no Tribunal Tributário de
2a Instância.

3 — A tramitação do recurso a interpor na Secção de Con-
tencioso Tributário do STA é regulado pelo ETAF
(arts.21, no4, 32, no1, alínea b), 33 no1, alínea b)), pela
LPTA (arts.130 e 131), pela LOSTA (art.22) e pelo RSTA
(arts.87 e 88) o que é corroborado pelos arts.167 e 171,
no5 e 357 do CPT.

4 — Os arts.355 e 356 do CPT só se aplicam aos recursos
decisões dos chefes de repartição de finanças e de outras
autoridades da Administração fiscal que afectem os di-
reitos e os interesses do executado a interpor para o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, pois quanto aos outros
recursos em processo de execução fiscal aplica-se a tra-
mitação prevista nos arts.167/179 e 357 do CPT.

5 — Assim, o recurso interposto do despacho de indeferimento
liminar da petição de oposição segue a tramitação prevista
nos arts.167 e segs. do CPT.

Recurso n.o 18.934 em que é recorrente FIVOL - FIAÇÃO DO VOU-
GA, S.A. 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:

Inconformada a oponente - FIVOL - Fiação do Vouga, SA, p.c.
501784560, com sede na Rua Ribeirinho, Apartado 14, S. Paio de
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Oliveiras, 4535 Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira - com
o despacho do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de
Aveiro que rejeitou liminarmente a oposição deduzida na execução
fiscal no4170-92/100184.4, para cobrança coerciva do IVA de 1991,
do montante de 639.458$ a que acrescem juros compensatórios da
importância de 11.773$, no montante de 651.231$, por a impossi-
bilidade, por razões financeiras, de satisfazer a dívida exequenda, não
pode ser invocada como fundamento de oposição pois não é abrangida
pelo art.286, no1, alínea b) do CPT, interpôs recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, declarando que pretende alegar no Tribunal
Superior ad quem.

O Mo Juiz julgou deserto o recurso por a interposição do recurso
não vir acompanhada das alegações (art.357 e 171, no4, do CPT).

A oponente, não se conformando com tal despacho, interpôs recurso
para o Tribunal Tributário de 2a Instância que, por acórdão de 1.2.94,
se declarou incompetente em razão da hierarquia por recurso versar
apenas matéria de direito, sendo para tal competente este Supremo
Tribunal.

A oponente requereu a remessa do processo a este Supremo Tri-
bunal (art.47, no2, do CPT).

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso não merece provimento por
todos os recursos regulados no título V do CPT (arts.355 a 357)
terem de ser interpostos com o requerimento de interposição acom-
panhado das conclusões e alegações, citando nesse sentido o acórdão
de 25.11.92 - recurso no 14.511 - no Apêndice ao DR de 9.10.95,
p.3006.

Colhidos os vistos legais, urge decidir.
1. A questão suscitada pelo distinto magistrado do Ministério Pú-

blico é de saber qual é a tramitação do recurso do despacho que
rejeitou liminarmente a petição de oposição à execução fiscal.

Baseia-se tal questão no facto do CPT na subsecção II, da Secção X
do Capítulo II do Título V tratar dos ”Recursos” e dos ”Recursos
das decisões da Administração Fiscal” formular regras próprias sobre
recursos em processo de execução fiscal, que, atenta a localização
sistemática sobre a oposição são a esta, em princípio, aplicáveis. O
art.293, no1, do CPT prevê que o processo de oposição passe a seguir
os trâmites previstos para o processo de impugnação apenas após
a contestação. Por isso, estando-se, no caso dos autos, perante um
indeferimento liminar, será aplicável, em primeira linha, o art.356,
no1, do CPT que determina:

«Os recursos das decisões de natureza jurisdicional serão interpostos
por meio de requerimento com a apresentação das alegações e con-
clusões no prazo de 8 dias a contar da notificação.»

Ora, para decidir a presente questão é preciso ter em conta a
estrutura dos recursos em processo tributário.

Enquanto o CPCI regulava toda a matéria dos recursos nos arts.254
a 271, o CPT desenvolve tal matéria em três lugares: um capítulo
(VII do Título III - arts.167 a 179 - estabelece a disciplina «Os recursos
de actos jurisdicionais»); noutro (Secção II do Capítulo II do Título IV
- arts.223 a 230 - regulamenta os recursos em matéria de processos
de contra-ordenação fiscal) e, finalmente, noutro (Subsecção II da
Secção X, do Capítulo II do Título V) disciplina os recursos relativos
a decisões proferidas em processo de execução fiscal - arts.355 a 357.

Acontece, porém, que o CPT - tal como já sucedia com o CPCI
(ver relatório do DL 45.005, de 27.4.63, no5, in fine) - só é aplicável
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aos processos que correm nas repartições de finanças e nos tribunais
tributários de 1a e de 2a Instância, dado que os recursos para a Secção
de Contenciosos Tributário do STA continuam a ser regulados pelo
ETAF, LPTA, LOSTA e RSTA (v. A Barros Lima Guerreiro e J.
Silvério Dias Mateus, Cód. de Proc. Trib. Comentado, Fisco, Lisboa,
1991, p.27, nota 5).

Mesmo assim é dos recursos das decisões proferidas em processos
judiciais pelos Tribunais Tributários de 1a instância (arts.167/179 do
CPT) que se tratou da tramitação normal dos recursos.

É aí - arts.167 e 171, no5 - que se refere que a tramitação dos
recursos para o Supremo Tribunal Administrativo tem regulamentação
própria (arts.21, no4, 32, no1, alínea b), 33, no1, alínea b), do ETAF,
130 e 131 da LPTA, 22 da LOSTA e 87 do RSTA) ou seja fora
do âmbito do CPT.

De tudo isto resulta que um recurso de decisões proferidas ini-
cialmente em processo tributário pelos Tribunais Tributários dirigido
a Secção de Contencioso Tributário do STA tem de seguir a tramitação
prevista nos arts.167 e 171, no5, do CPT e 87, § único, do RSTA
- v. art.357 do CPT - quer tal recurso seja de um processo de im-
pugnação quer em processo de contra-ordenação fiscal quer ainda
em processo de execução fiscal.

Isto significa que não é aplicável a tais recursos o disposto no
art.356, no1, do CPT.

Acontece que o art.356 está em consonância com o art.355, nos 1
e 2, que regula os recursos das decisões dos chefes de repartição
de finanças e de outras autoridades da Administração fiscal que afec-
tem os direitos e os interesses do executado e são interpostos, no
prazo de 8 dias a contar da notificação, tendo o recorrente de alegar,
dentro do mesmo prazo do requerimento de interposição, com ex-
pressa indicação dos fundamentos e conclusões.

Assim, os recursos interpostos das decisões de natureza jurisdicional
proferidas tem de ser através de requerimento juntando-se as ale-
gações e conclusões no prazo de 8 dias a contar da notificação (art.356,
no1; cfr. o art.237, n2).

Ora, tem de entender-se que o art.356, no1, só se aplica aos recursos
de decisões jurisdicionais proferidas nos recursos previstos no art.355
e dirigidos ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Todos os outros recursos jurisdicionais - mesmo em processo s
de execução fiscal (v. art.357) - seguem a tramitação prevista no art.167
e segs.

É o que acontece no caos em apreço: é o recurso do despacho
de indeferimento liminar da petição a oposição à execução fiscal di-
rigido ao Tribunal Tributário de 2a Instância o qual tem de seguir
a tramitação prevista no art.171, ou seja o recurso é interposto por
meio de requerimento em que se declare a intenção de recorrer e,
no caso de o recorrente pretender, a intenção de alegar no tribunal
de recurso(art.171, no1). O despacho que admitir o recurso será no-
tificado ao recorrente, ao recorrido, não sendo revel, e ao Ministério
Público (art.171, no2). O prazo para alegações é de oito dias contados
da notificação (art.171, no3).

Ora, no caso sub judice, a recorrente apresentou um requerimento
onde manifesta a intenção de recorrer do acto jurisdicional proferido
- rejeição liminar da petição de oposição à execução fiscal - para
o tribunal Tributário de 2a Instância e declara, expressamente, que
”pretende alegar no Tribunal Superior ad quem.»
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Portanto, a recorrente (R) cumpriu a tramitação legal prevista no
art.171, por isso, nada impede que o recurso prossiga.

Quer dizer: no caso em apreço, não está em causa uma decisão
jurisdicional proferida na moldura prevista nos arts.355 e 356 mas
sim uma decisão jurisdicional proferida por um tribunal tributário
de 1a instância um processo judicial - oposição - pelo que o recurso
tem de seguir a tramitação geral ou seja a prevista nos arts.167 e
segs.

2. O distinto magistrado do Ministério Público refere que, no caso
de processo de oposição, se deve distinguir os recursos interpostos
até ao fim do prazo para apresentar a contestação e os recursos de-
duzidos posteriormente - Na 1a hipótese aplica-se o disposto no
art.356, no1; na 2a hipótese os recursos seguiriam a tramitação prevista
para o processo de impugnação ou seja o disposto nos arts.167 e
segs..

Porém, nada na lei há que revele tal entendimento.
Com efeito, o art.293, no1 - ”cumprido o disposto no artigo anterior,

seguir-se-á o que para o processo de impugnação se prescreve a seguir
ao despacho liminar” - apenas refere a tramitação do processo de
oposição a seguir à prolação do despacho liminar (v. art.291). Nada
dispõe quanto aos recursos. Estes seguirão o processado previstos
nos arts. 167 e segs. cfr. o art.357 - o que é corroborado pela assimilação
quanto à tramitação do processo de oposição ao processo de
impugnação.

Na verdade, nada há na lei que fundamente tal distinção que a
acontecer trazia grandes diferenças no que respeita aos recursos re-
lativos à reclamação de créditos e aos incidentes, especialmente, o
de falsidade e aos embargos de terceiro.

Em suma: aos recursos interpostos de decisões judiciais proferidas
no processo de oposição aplica-se a tramitação normal dos recursos
de decisões jurisdicionais prevista nos arts.167 e segs. - v. art.357
- e o art.356, no1 só se aplica às decisões jurisdicionais relativas às
decisões previstas no art.356, no1.

3. Em seguimento do exposto, apura-se que a R cumpriu a tra-
mitação legal prevista no art.171, no1, do CPT e, por isso, o despacho
que julgou deserto o recurso não pode manter-se por não ter in-
terpretado e aplicado correctamente a lei.

Neste sentido é jurisprudência maioritária deste Supremo Tribunal
como pode ver-se, entre outros, dos acórdãos de 30.09.92 - recurso
no 14.002 - no Apêndice ao DR de 30.6.95, p.2364; 19.1.94 - recurso
no 15626 - Ap. cit. de 28.11.96, p.185; de 2.5.96 - recurso no 20.216;
de 15.5.96 - recurso no 20.306; de 4.12.96 - recurso no 20.904; contra
v. o ac. de 25.11.92 - recurso no 14.511 - no Ap. cit. de 9.10.95, p.3006.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar o despacho recorrido que terá de ser subs-
tituído por outro que não seja de indeferimento liminar com fun-
damento em deserção por falta de alegações de recurso.

Não são devidas custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, Lopes de Sousa.
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Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

IVA. Custo de exercício. IRC. Custo de exercícios anteriores.
Princípio da especialização de exercícios. Princípio da so-
lidariedade de exercícios.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O IVA pago por uma empresa deve considerar-se como
um seu custo para efeitos fiscais: está abrangido pelo
art.o 23o, n.o 1, al. f), e não cabe em qualquer das alíneas
(excludentes) do n.o 1 do art.o 41o, ambos do CIRC.

2 — O princípio da especialização de exercícios não é absoluto.
3 — Um custo do exercício de 1988 deve ser aceite para efeitos

fiscais no exercício de 1990, em que foi contabilizado,
se o contribuinte só conheceu a sua existência em 1990
e não houve intuito de manipulação fiscal.

Recurso n.o 19.003, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida IMPARLUSA – Gestão e Administração de Investimentos
e Património, S.A. e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Castro
Martins.

1. A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do
M.o Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa que julgou procedente
a impugnação, deduzida por Imparlusa – Gestão e Administração de
Investimentos e Património, SA, contra a liquidação adicional de IRC,
dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1. “A impugnante foi submetida a um exame à escrita.
2. Desse exame resultou o levantamento do auto de notícia que

originou um processo de transgressão.
3. Desse processo de transgressão resultou a liquidação de

28.834.203$00 de IVA.
4. Esse IVA respeita ao exercício de 1988.
5. A impugnante apresentou-o em 1990 como custo deste ano.
6. O M.o Juiz “a quo”, com base no princípio da especialização

de exercícios, deu razão à impugnante.
7. Essa razão resultou do facto de o impugnante só ter tido co-

nhecimento do custo em 1990.
8. Nós não o aceitamos como custo por não ter a natureza con-

sagrada no art.o 23o do CIRC.
9. Também não o aceitamos como complemento do I.P. por não

ser uma variação patrimonial.
10. Por esse facto, não se enquadra no n.o 2 do art.o 18o, como

pretendia a impugnante.
11. Mesmo que fosse custo, como entende o m.o Juiz “a quo”,

nunca poderia ser custo de 1990, por força do n.o 1 do art.o 18o,
que determina que os proveitos, custos e componentes são sempre
imputáveis ao exercício a que respeitarem segundo o princípio da
especialização de exercícios.

12. A única excepção é para os componentes referidos no n.o 2
do art.o 18o.
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13. Até porque, nunca por uma questão de ética jurídico-fiscal,
nunca se poderia aceitar tal entendimento porque seria a afirmação
de “o crime compensa”.

14. Foram violados os arts.o 17o, 18o e 23o do CIRC”.
Sem contra-alegações subiram os autos a este S.T.A., onde o Exm.o

Magistrado do M.o P.o foi de parecer que o recurso merece pro-
vimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Através de verificação interna da declaração modelo 22 de IRC

da impugnante, os serviços da AF corrigiram, através do respectivo
mapa de apuramento modelo DC-22, a matéria declarada referente
ao exercício de 1990, tendo feito crescer a quantia de esc.
28.834.203$00 à matéria colectável.

b) Por via de tal correcção o prejuízo fiscal apresentado pela im-
pugnante, nesse ano, de esc. 15.846.713$00, passou a ser o de lucro
de esc. 9.215.725$00, que originou a liquidação adicional n.o
83/0023576, de 8/10/93, de IRC, do ano de 19990, no montante de
esc. 4.741.873$00.

c) A liquidação foi notificada à impugnante por carta registada
recebida em 8/11/93.

d) O montante das correcções resulta do facto de a AF não ter
considerado como custo do exercício de 1990, a quantia de esc.
28.834.203$00 relativa a IVA de 1988, pago em 1990, que a impugnante
incluíra como custo (na linha 8.1 do Quadro 28 da declaração mod.
22 do IRC) que resultara liquidado após um processo de transgressão
levantado pela fiscalização tributária, por a impugnante ter consi-
derado como isentas operações (vendas de fichas de cozinha enca-
dernáveis) que a AF veio a entender como sendo tributáveis de IVA.

3. A questão a decidir consiste em saber se o IVA liquidado, relativo
ao ano de 1988, pago em 1990, constitui um custo imputável ao exer-
cício deste ano.

A esta questão respondeu o Mm.o Juiz afirmativamente após con-
siderar que o IVA liquidado constitui um custo, que este é uma com-
ponente negativa, e, porque desconhecido na data de encerramento
das contas de 1988, mas conhecido em 1990, era a este exercício
que devia ser imputado.

Contrapõe a recorrente F.a P.a, de essencial, que:
a) O IVA em questão não é de aceitar como custo “por não ter

a natureza consagrada no art.o 23o do CIRC”.
b) Mesmo que fosse custo, nunca o poderia ser do exercício de

1990, por força do n.o 1 do art.o 18o do CIRC, segundo o qual os
custos são imputáveis ao exercício a que respeitam, de acordo com
o principio da especialização dos exercícios.

c) Enfim, nunca se poderia aceitar tal entendimento, sob pena de
se contemporizar com o crime e admitir que a sua prática compensa.

4. Entendemos que o recurso improcede e que a sentença é de
confirmar pelos seus próprios fundamentos.

4.1. Dispõe o art.o 23o, n.o 1, al. f), do CIRC que se consideram
custos os que comprovadamente foram indispensáveis para a rea-
lização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a ma-
nutenção da fonte produtora, nomeadamente os encargos fiscais.

Assim, o legislador, depois de definir custos através de uma cláusula
geral, dá alguns exemplos – als. a) a j) – de encargos que entende
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constituírem custos para efeitos fiscais; e, entre eles, aponta os en-
cargos fiscais. Portanto, para além de, por definição, o IVA caber
essa cláusula geral por ser indispensável para a realização dos proveitos
ou ganhos sujeitos a imposto e por ser insusceptível de empolamento
artificial (fraudulento ou, em geral, em prejuízo do fisco) com vista
ao escamoteamento de lucros tributáveis, acresce que cabe desde logo
directamente na mencionada alínea f).

É o próprio legislador, ao apontar, exemplificativamente, os en-
cargos fiscais (em geral) como custos a considerar fiscalmente, que
não permite ao interprete concluir senão que o IVA é um custo,
porque não abrangido por qualquer das alíneas do n.o 1 do art.o
41o do CIVA, que não o inclui entre os encargos fiscais não debutáveis
para efeitos fiscais.

Na verdade, o IVA em questão não cabe na al. c) deste preceito,
pois não se trata de imposto incidente sobre terceiros que a empresa
não esteja legalmente autorizada a suportar.

E também não cabe na al. d), pois não se trata de multa, coima
ou outro encargo pela prática de infracção: estamos perante um im-
posto que a Administração liquidou por o considerar devido, o que
é bem diferente de uma sanção, mesmo pecuniária, ainda que devida
pela prática da infracção correspondente à falta de autoliquidação
desse imposto.

4.2. Também improcede a alegação da recorrente de que face a
este entendimento o “crime” compensaria.

Na verdade, por não ter liquidado o IVA na devida altura (1988)
incorreu a aqui impugnante na obrigação de pagar:

a) Multa, a aplicar em processo de transgressão, insusceptível de
constituir custo fiscal – cfr. citada alínea d) do n.o 1 do art.o 41o do
CIVA;

b) Juros compensatórios, igualmente insusceptíveis de constituírem
custo fiscal – idem;

c) IVA, que já não – ou muito dificilmente – poderia repercutir
sobre os respectivos clientes.

4.3. Quanto à admissibilidade da imputação do questionado IVA,
como custo fiscal, ao exercício de 1990, louvamo-nos na argumentação
da sentença, que, a esse respeito, consideramos suficientemente ex-
plicita e convincente.

Nela se salienta – o que ainda constitui matéria de facto – que
“a impugnante só conheceu a existência deste custo em 1990 e que
não houve, da sua parte, qualquer intuito de manipulação fiscal”.

E visando demonstrar que o princípio da especialização dos exer-
cícios não pode ser encarado como um princípio estanque, devendo
ser “articulado com o princípio da solidariedade dos exercícios e mi-
tigado pela relevância a dar a custos e proveitos de exercícios an-
teriores que só nos anos seguintes foi possível contabilizar”, aduz
os considerandos seguintes:

– Conforme se escreveu no parecer do CEF, n.o 36/83 (in CTF,
ns.o 307-309, págs. 781 e ss.), a determinação do resultado fiscal deve
atender, por um lado, àquela realidade e, por outro, ter em conta
as razões subjacentes aos custos e proveitos em causa, devendo o
tratamento destes (quando relativos a exercícios anteriores) ser pon-
derado de forma a não prejudicar nem os interesses do fisco nem
os dos contribuintes, até porque a periodificação dos custos e dos
proveitos sendo convencional, também não deve pôr em causa um
outro princípio igualmente importante que é o da solidariedade dos
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exercícios [sobre o mesmo tema pode ver-se, ainda, Rogério Fernandes
Ferreira, Questões de Contabilidade (e suas implicações Jurídicas)
– VII – encargos e rendimentos de exercícios anteriores, CTF, ns.o
116-117, págs. 385 e ss.].

– A própria AF veio, no seguimento deste citado parecer, a entender
(circular C-1/84, de 18/6/84) que “os custos e proveitos de exercícios
anteriores deverão ser aceites para efeitos fiscais, no exercício em
que forem contabilizados, salvo quando resultem de omissões volun-
tárias ou intencionais, considerando-se em princípio daquela natureza
as que forem praticadas com intenções fiscais, designadamente
quando:

a) Esteja para expirar ou para se iniciar um período de isenção
ou de redução da taxa;

b) O contribuinte tenha interesse em alterar os prejuízos fiscais
de determinado exercício para retirar maior beneficio do reporte per-
mitido pelo art.o 43o do Código” (CCI);

“c) O contribuinte pretenda reduzir o montante dos lucros tri-
butáveis para suportar menos carga fiscal”.

Ora, assente que a impugnante só conheceu a existência deste custo
em 1990 e que não houve, da sua parte, qualquer intuito de ma-
nipulação fiscal, não se mostrando, designadamente, verificada qual-
quer das situações previstas nas transcritas alíneas da referida circular
C-1/84, bem decidiu a sentença recorrida ao julgar a impugnação
procedente.

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

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. – Agostinho Castro Martins (Relator
por vencimento). – Luís Filipe Mendes Pimentel – Fonseca Limão (ven-
cido, daria provimento ao recurso por entender que o pagamento
tardio de IVA a que se referem os autos resultou do facto de o
contribuinte não ter agido concordantemente com a lei. Por isso e
também porque, tal pagamento, não era indispensável para a rea-
lização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto nem para a ma-
nutenção da parte produtora, não pode ser considerado custo nos
termos do art.o 23o do CIRC. Seguiria, assim, a doutrina do Ac.
S.T.A. de 29/4/92, rec. 13.753, BMJ 416/470). – Fui presente: Lopes
de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Recurso n.o 19.003, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrida Imparlusa – Gestão e Administração de Investimentos e Pa-
trimónio, SA e do qual foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Fonseca
Simão.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO em, ao abrigo das disposições conjugadas dos artos. 666o,
no 2, 667o, no 1, 716o, 749o e 762o do CPC61, rectificar dois erros
de escrita, devidos a lapso manifesto, que se detectaram no Acórdão
de 22-1-97, exarado a fls. 68 e segs.
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Assim a fls. 71 (4a do aresto), na 7a e na última linhas, onde se
lê CIVA, deve passar a ler-se CIRC.

Não são devidas custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. – Fonseca Limão (Relator) – Castro
Martins – Mendes Pimentel. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Imposto complementar. Artº 7º do Dec.Lei 154/91. Contagem
do prazo para impugnar.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Aos prazos de impugnação de imposto complementar li-
quidado antes de 1 de Julho de 1991 aplica-se a legislação
então vigente por força do artº 7º do D.L. 154/91.

II — A contagem do prazo de impugnação de 90 dias inicia-se
com a abertura do cofre no primeiro dia útil do mês
seguinte ao do débito ao tesoureiro.

Recurso n.o 19 191. Recorrente: Joaquim Manuel Fernandes Domin-
gues da Silva; Recorrido: Fazenda Pública; Relator o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Vítor Meira.

Joaquim Manuel Fernandes Domingues Silva, profissional da banca
no Casino de Espinho, impugnou no Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Aveiro a liquidação de imposto complementar - secção A
do ano de 1988 que lhe foi efectuada pela Repartição de Finanças
de Espinho, pedindo a sua anulação.

O Mo Juiz daquele Tribunal, considerando que a impugnação fora
apresentada fora de prazo, absteve-se de conhecer do pedido e ab-
solveu o Estado da instância.

Inconformado com a decisão, dela interpôs o impugnante recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação,
formulando 22 extensas conclusões nas quais defende a tempestividade
da impugnação por considerar, diferentemente do entendimento do
Mo Juiz recorrido, que a abertura do cofre se verificou em 1 de
Agosto de 1991, tendo a impugnação sido apresentada em 22 de
Outubro de 1991.

A Fazenda Pública pronunciou-se pela improcedência do recurso.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Tribunal emitiu

parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso por entender
que o prazo para impugnar terminara em 16 de Outubro de 1991.

Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos cumpre decidir.
A decisão recorrida fixou como provada a seguinte matéria fáctica:
a) No dia 13/6/91, o ora impugnante foi notificado para, no prazo

de quinze dias, efectuar o pagamento eventual de imposto comple-
mentar, secção A, do ano de 1988, no montante de 108.146$00, e
juros compensatórios de 44.870$00 - cfr. informação oficial a fls. 3.
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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. 3.

c) No dia 22/10/91, o impugnante apresentou a petição de impug-
nação judicial relatada em 1.1 - cfr. carimbo de entrada a fls. 2.

A questão que ora nos cabe apreciar nos presentes autos não tem
tido um tratamento uniforme na jurisprudência deste Supremo Tri-
bunal. Entendem alguns que o artigo 7o do Dec. Lei no 154/91 se
não aplica aos códigos que regiam os impostos já abolidos, enquanto
para outros tal regime é aplicável. Nos sentidos apontados podem
consultar-se os acórdãos deste STA de 11.10.95 (recurso no 19192)
e de 13.12.95 (recurso no 19400). Em ambos os casos se considera,
porém, que o prazo de impugnação se começa a contar do primeiro
dia do mês seguinte ao do débito ao tesoureiro.

Estabelecia o artigo 51o do CIComplementar que, quando se pro-
cedesse a liquidação por omissão ou a liquidação adicional, o con-
tribuinte seria notificado para pagar o imposto ou satisfazer a diferença
no prazo de 15 dias. E o § 3o do referido artigo prescrevia: «Se
o pagamento não for efectuado dentro dos quinze dias, proceder-se-á
à cobrança virtual, sem prejuízo do direito de reclamação e impug-
nação, devendo o pagamento efectuar-se durante o mês seguinte ao
do débito ao tesoureiro». Por seu turno o artigo 89o do C.P.C.I. fixava
em 90 dias o prazo para impugnar judicialmente a liquidação, contado
do dia imediato ao da abertura do cofre ou do dia imediato ao da
respectiva cobrança quando feita eventualmente.

A questão surge nos presentes autos porque, como se vê do pro-
batório, o recorrente foi notificado para proceder ao pagamento even-
tual em 13.6.91 e não procedeu a tal pagamento, tendo entretanto
entrado em vigor o Código de Processo Tributário em 1.7.91. Prevendo
dificuldades resultantes da sucessão de normas o legislador incluiu
no Dec.Lei no 154/91 que aprova o referido código o artigo 7o já
atrás referido que convirá aqui transcrever. Diz ele:

“Enquanto os respectivos códigos ou leis tributárias não forem adap-
tados às disposições de cobrança do novo Código, os impostos de
cobrança virtual continuarão a ser cobrados pelo actual regime, o
qual também se aplicará à contagem dos respectivos prazos de re-
clamação ou impugnação judicial”.

O imposto complementar era um imposto de cobrança virtual
(arto 49o) pelo que, no caso concreto e segundo o entendimento que
perfilhamos, não podem aplicar-se directamente aos factos questio-
nados as disposições do C.P.T., antes tendo que atender-se ao trans-
crito artigo 7o do Dec. Lei no 154/91 que mandava aplicar o anterior
regime. Só em data muito posterior tal regime se veio a extinguir
pela publicação do Dec.Lei no 275-A/93 de 9 de Agosto.

Temos pois que considerar neste recurso os seguintes momentos:
1 - notificação ao contribuinte para pagamento eventual em 15

dias efectuada em 13 de Junho de 1991 (alínea a) do probatório);
2 - cobrança virtual durante o mês seguinte ao do débito ao te-

soureiro (§ 3o do artigo 51o do CIComplementar) que, no caso ver-
tente, teve lugar em 17 de Julho de 1991 (alínea b) do probatório);

3 - abertura do cofre no primeiro dia útil do mês antes referido,
isto é, em 1 de Agosto de 1991;

4- prazo de impugnação a correr durante os 90 dias subsequentes
à abertura do cofre, o que leva a que o prazo em questão terminasse
em 30 de Outubro de 1991.
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Tendo a impugnação sido apresentada, como vem assente no pro-
batório, em 22 de Outubro de 1991 só nos resta concluir que a mesma
foi tempestivamente deduzida.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao re-
curso, revogar a sentença recorrida e julgar a impugnação tempestiva.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Benjamim da Silva Ro-
drigues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão contra os gerentes de sociedades.
Oposição. Regime de responsabilidade constante do De-
creto-Lei no 68/87. Poderes de cognição do STA.

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 1a instância.

2 — De modo que, estando sob recurso um acórdão do TT
2a Instância. lavrado num daqueles processos, e impli-
cando a resolução de uma das questões levantadas pelos
recorrentes a apreciação da decisão da matéria de facto
constante do dito acórdão, de tal questão não poderá
esta Secção conhecer.

3 — Na vigência do Decreto-Lei no 68/87,de 9 de Fevereiro,
o ónus da alegação e da prova da culpa dos gerentes
das sociedades, na situação deficitária para a satisfação
dos créditos do Estado ou da Segurança Social, cabia
à Fazenda Pública.

4 — Sendo certo que, no âmbito da responsabilização dos
gerentes para com os credores da sociedade, não basta
a ”inobservância culposa das disposições legais ou con-
tratuais destinadas à protecção destes” e que ”o patri-
mónio social se torne insuficiente para a satisfação dos
respectivos créditos”, pois necessário é ainda que ”o acto
do gerente possa considerar-se causa adequada do dano
do credor social”.

5 — E daí que, no caso, não tendo sido demonstrada a exis-
tência do nexo de causalidade entre a actuação dos ge-
rentes, dada embora como culposa, e a verificada in-
suficiência do património social para o pagamento das
dívidas exequendas, seja de funcionar o mecanismo de-
corrente da enunciada regra do ónus da prova.

Recurso n.o 19 286. Recorrentes: Maria de Lurdes Teixeira da Costa
e outros; Recorrido: 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:

Miguel Ladeira Leite e mulher, Maria de Lurdes Teixeira Costa,
devidamente identificados nos autos, deduziram oposição à execução
fiscal, originariamente instaurada à sociedade ”M. Leite & Ca, Lda.”,
e, posteriormente, contra eles revertida, para cobrança coerciva de
dívidas à Segurança Social, ao Fundo de Desemprego, aos CTT e
de IVA, no valor total de Esc. 34.273.572$00.

Por sentença de 17 de Dezembro de 1992, o Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, que recebera o processo
em distribuição, decidiu assim: ”julgo a acção parcialmente procedente
e extinta a execução contra os oponentes, no que se refere às dívidas
aos CTT,” e, ”quanto às demais dívidas exequendas, julgo a acção
improcedente”.

Inconformados, os oponentes levaram recurso ao Tribunal Tribu-
tário de 2a Instância, o qual, por acórdão de 22 de Fevereiro de
1994, negou provimento a esse recurso, confirmando a sentença então
recorrida.

E é de tal acórdão que vem o presente recurso, interposto ainda
pelos oponentes, em cuja alegação está patente o seguinte quadro
de conclusões:

”1. Atento o disposto na alínea b) do no 1 do artigo 286o do
Cód.Proc. Tributário, os recorrentes não são subsidiariamente res-
ponsáveis pelas dívidas da sociedade primitiva executada, porque, ape-
sar de serem de direito os únicos gerentes daquela, desde 1985 que
o não são de facto;

2. O recorrente marido abandonou, por motivos de saúde abso-
lutamente impeditivos, a gerência da executada, desde 1985, facto
que ocorreu, por arrastamento, com a recorrente mulher;

3. O afastamento do recorrente implicou necessariamente a au-
sência efectiva da gerência de facto e a ruptura económico-financeira
da empresa;

4. Assim, não há lugar à reversão das dívidas exequendas para
os gerentes da executada aqui recorrentes;

5. Como é exemplarmente sustentado no Acórdão já acima men-
cionado: ”. . . uma concorrência entre a gerência de direito com uma
gerência de facto . . .” é indispensável à responsabilização dos gerentes
pelas dívidas fiscais;

6. Os recorrentes ilidiram a presunção de culpa, que sobre eles
impendia, face ao afastamento prolongado e permanente do marido
da gestão da empresa;

7. Há nexo de causalidade entre o estado de saúde do recorrente
marido, o afastamento prolongado e efectivo da gerência, extensível,
por arrastamento, à recorrente mulher e a degradação da situação
económica da sociedade primitivamente executada;

8. Ao tempo da prática dos factos, encontrava-se em vigor o De-
creto-Lei no 68/87, de 9 de Fevereiro, segundo o qual o ónus da
prova, no que toca à culpa dos gerentes na diminuição ou insuficiência
do património social, cabia à Fazenda Pública, pelo que a posterior
entrada em vigor do Código de Processo Tributário, o qual inverteu
o referido ónus, não é aplicável à questão sub judice;

9. Impende sobre a Fazenda Nacional o ónus da prova de que
os recorrentes foram responsáveis pela insuficiência do património
da sociedade para solvência das dívidas exequendas;
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10. A Fazenda Pública não logrou provar que os recorrentes foram
responsáveis, a título de culpa, pela insuficiência do património social
para solvência das dívidas exequendas.

Assim, atento o disposto na alínea b) do no 1 do arto 286o do
CPT, deve o presente recurso ser admitido e a final julgado procedente,
por provado, substituindo-se o Acórdão recorrido por outro que de-
clare os recorrentes parte ilegítima, pois só assim será feita Justiça!”

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto

parecer, no sentido do provimento do recurso, com base na doutrina
que aí expôs e por via da qual assim concluiu:

”No caso dos autos, apesar de se ter dado como provado que os
recorrentes tiveram uma actuação descuidada, não se deu como pro-
vada a existência de nexo de causalidade entre essa sua actuação
e a constatada insuficiência do património social para pagamento
dos créditos exequendos, sendo certo que é perfeitamente possível
que, mesmo com uma actuação mais diligente, tal insuficiência viesse
a ocorrer. A dúvida sobre este ponto da matéria fáctica, por força
da regra do ónus da prova referida, tem de ser valorada a favor
dos recorrentes”.

Junto ao processo documento comprovativo do falecimento de uma
das partes, o mencionado Miguel Ladeira Leite, o relator ordenou
a suspensão da instância e, promovida pela recorrente Maria de Lurdes
Teixeira da Costa a ”habilitação dos herdeiros de seu falecido marido
Miguel e filhos de ambos, Olga Maria, Orlando Joaquim, Mário Jorge,
Miguel Alberto e Suzana de Lurdes da Costa Leite”, foram os mesmos,
por sentença de 29 de Maio de 1996, julgados habilitados ”para com
eles prosseguirem os termos da demanda”.

Consequentemente, declarada a cessação da suspensão da instância,
prosseguiram os termos do recurso, com ”vista” dos autos aos Ex-
celentíssimos Juízes Adjuntos.

E, colhidos que foram esses ”vistos”, o processo vem agora à con-
ferência para decisão.

Decidindo, pois.
Em matéria de facto, o Tribunal ”a quo” considerou provado o

seguinte:
”— Na falta de bens penhoráveis da sociedade ”M. Leite e Ca,

Lda.,́ a execução que contra ela corria termos na Repartição de Fi-
nanças de Felgueiras, para cobrança das quantias de 14.799.603$00
de IVA relativo aos anos de 1987 a 1990, de 15.555.797$00 de con-
tribuições à Segurança Social, de 2.496.991$00 de dívida ao Fundo
de Desemprego e de 1.421.181$00 de dívidas aos CTT, reverteu contra
os aqui oponentes, na sua qualidade de gerentes daquela sociedade;

— Os oponentes eram, tanto à data em que tais dívidas nasceram,
como à data em que foram postas à cobrança, gerentes da mencionada
sociedade, os seus únicos gerentes;

— No ano de 1985, o oponente Miguel Leite começou a ter pro-
blemas de saúde, que o forçaram a ficar de cama por períodos mais
ou menos longos e a ser hospitalizado a fim de ser submetido a duas
intervenções cirúrgicas: uma, em 1986, para a extracção do baço e,
outra, em 1987, ao coração, para substituição de uma válvula (válvula
aorta);

— A oponente Maria de Lurdes, esposa do oponente Miguel, acom-
panhou-o nos seus períodos de doença;

— Forçada pelas dificuldades económicas que atravessava, a so-
ciedade originariamente executada deduziu em 7.XI.88 um processo
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de convocação de credores, no qual foi homologada, por sentença
de 17.X.89, a concordata aprovada em assembleia de credores rea-
lizada em 26.9.89 — vd. fls. 13 a 18 e 79;

— No requerimento de convocação de credores, acima referido,
a sociedade executada referiu que os oponentes eram os seus únicos
gerentes — vd. artos 1o e 2o do requerimento cuja fotocópia se en-
contra a fls. 79;

— Nas declarações mod. 2 de contribuição industrial, apresentadas
pela sociedade executada e relativas aos exercícios de 1987 e 1988,
constam os nomes dos oponentes como únicos gerentes, constando,
além disso, que, no exercício de 1987, cada um deles auferiu remu-
nerações no montante de 372.950$00. Na declaração relativa ao exer-
cício de 1988 não consta que os mesmos tivessem sido remunera-
dos — vd. fls. 71 a 74;

— Não foram juntas aos autos quaisquer outras declarações mod.
2 de contribuição industrial;

— Em 24.1.92, o recorrente Miguel Ladeira Leite outorgou ”na
qualidade de sócio gerente e, em representação da sociedade comercial
por quotas ”M. Leite e Ca, Lda.”, passou procuração a advogado — vd.
fls. 20;

— Os oponentes residiam numa casa contígua ao estabelecimento
fabril da executada;

— Em 16.1.92, foi elaborado o edital junto aos autos a fls. 30 e
segs., anunciando a venda dos bens penhorados à sociedade executada
para o dia 29.2.92;

— Em 6.2.92, a sociedade executada apresentou, na Rep. de Fi-
nanças onde corria a execução, o requerimento junto a fls. 19, so-
licitando que fosse suspensa a sua tramitação e, consequentemente,
que fosse sustada a venda judicial dos bens penhorados”.

Estes os factos.
Cuidemos agora da solução jurídica adequada no âmbito do pre-

sente recurso, mas sem perder de vista os limites dos poderes cognitivos
desta formação jurisdicional.

Para tanto, e antes do mais, haverá que atentar no arto 21o, no 4,
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto-Lei no
129/84. de 27 de Abril), segundo o qual, tratando-se, como no caso
vertente, de um processo inicialmente julgado pelos tribunais tribu-
tários de 1a instância, a Secção de Contencioso Tributário do STA
”apenas conhece de matéria de direito” e, por isso, o fundamento
do recurso que, como o ora em apreço, lhe é dirigido, só pode ser
a violação de lei substantiva ou desta e de lei de processo (cfr. arto

722o, no 1, do CPC).
De modo que esta Secção, funcionando no caso como tribunal

de revista, não poderá exercer censura sobre a decisão da matéria
de facto constante do aresto recorrido, pois, nos precisos termos do
no 2 daquele arto 722o, ”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, como bem se vê das conclusões da minuta do presente recurso
as quais, como é sabido, delimitam o âmbito do recurso e fixam o
respectivo objecto , os Recorrentes estruturam a sua tese com base
em dois pontos fundamentais: um, integrado pela asserção de que
”o recorrente marido abandonou, por motivos de saúde absolutamente
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impeditivos, a gerência da executada, desde 1985, facto que ocorreu,
por arrastamento, com a recorrente mulher”, o que ”implicou ne-
cessariamente a ausência efectiva da gerência de facto...” (conclusões
2a e 3a); e o outro, traduzido na afirmação de que ”a Fazenda Pública
não logrou provar que os recorrentes foram responsáveis, a título
de culpa, pela insuficiência do património social para solvência das
dívidas exequendas” (conclusão 10a).

Porém, sobre aquele primeiro ponto, o Tribunal ”a quo”, perante
os elementos constantes dos autos, considerou ser ”forçoso concluir
que os recorrentes exerceram de facto a gerência da executada, ainda
que, em certos períodos, por razões de doença, esse exercício tenha
sido atravessado de dificuldades”.

De sorte que, respeitando uma tal questão a pura matéria de facto,
dela não poderá esta Secção conhecer, assim improcedendo, no apon-
tado domínio, a pretensão dos Recorrentes.

Por conseguinte, fica para apreciar a questão de saber se, na vigência
do Decreto-Lei no 68/87, de 9 de Fevereiro, o ónus da prova da
culpa dos administradores ou gerentes de sociedades na situação de
insuficiência do património social, para pagamento das dívidas fiscais
destas, cabia, ou não, ao Estado-Fazenda Pública.

Na verdade, não estando em discussão a aplicabilidade daquele
diploma ao caso dos autos — já que, como salienta o aresto recorrido,
”as dívidas exequendas nasceram no período que vai de 1987 a
1990” —, a divergência reside nisto: enquanto o Tribunal ”a quo”
entendeu que ”cumpria aos recorrentes demonstrar... que não foi
por culpa sua que o património da sociedade se tornou insuficiente
para solver as suas dívidas para com o Estado e a Segurança Social”,
os Recorrentes sustentam que ”impende sobre a Fazenda Nacional
o ónus da prova de que os recorrentes foram responsáveis pela in-
suficiência do património da sociedade para solvência das dívidas
exequendas”.

Vejamos, pois, de que lado está a razão.
No quadro normativo daquele tempo (sendo de recordar que o

actual Código de Processo Tributário apenas entrou em vigor em
1 de Julho de 1991), o mencionado Decreto-Lei no 68/87 dispunha,
no seu artigo único, o seguinte:

”À responsabilidade dos gerentes ou administradores de sociedades
de responsabilidade limitada prevista no artigo 16o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei
no 45 005, de 27 de Abril de 1963, e no artigo 13o do Decreto-Lei
no 103/80, de 9 de Maio, é aplicável o regime do artigo 78o do Código
das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei no 262/86,
de 2 de Setembro”.

Regime esse que segue:
”Os gerentes, administradores ou directores respondem para com

os credores da sociedade quando, pela inobservância culposa das dis-
posições legais ou contratuais destinadas à protecção destes, o pa-
trimónio social se torne insuficiente para a satisfação dos respectivos
créditos”.

Quer isto dizer que, em matéria da responsabilidade enunciada
naqueles referenciados art.os 16o e 13o, o regime especial aí previsto,
que comportava uma ”responsabilidade ex-lege, de objecto tributário
mas baseada numa interpretação pessoal dos actos sociais e uma pre-
sunção de culpa funcional” (Ruben Anjos de Carvalho e Francisco
Rodrigues Pardal, in ”Código de Processo das Contribuições e Im-
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postos”, Anotado e Comentado, 2a Edição, Vol. I, pág. 134), foi subs-
tituído, com a entrada em vigor do dito Decreto-Lei no 68/87, pelo
regime geral contemplado no arto 78o do Código das Sociedades Co-
merciais, que exige culpa subjectiva dos administradores ou gerentes
das sociedades na situação de insuficiência do património social para
o pagamento das respectivas dívidas (v. Prof Teixeira Ribeiro, em
anotação ao Acórdão deste STA, de 28.11.90, Rev.Leg.Jurisp., Ano
125o, no 3815, págs. 46 e segs.).

Aliás, sobre o exacto alcance de uma tal medida, é deveras elu-
cidativa a seguinte passagem do preâmbulo do mesmo diploma:

”No tocante à responsabilidade civil dos gerentes e administradores
das sociedades, não deverá a solução divergir, no fundamental, da
genericamente adoptada. Dá-se, para mais, o caso de o novo Código
das Sociedades Comerciais delinear em termos conceitualmente mais
correctos os quadros gerais dessa responsabilidade. Daí que perca
cada vez mais sentido dotar o Estado, enquanto credor social, de
um estatuto desproporcionalmente privilegiado”.

Daqui se vê, clara e inequivocamente, que o legislador, ao ”com-
plementar”, nos termos assinalados, o artigo 16o do Código de Pro-
cesso das Contribuições e Impostos e o artigo 13o do Decreto-Lei
no 103/80, visou pôr fim a um ”estatuto privilegiado” do Estado perante
os outros credores sociais e, assim, mandou aplicar, naquele domínio,
o regime geral do Código das Sociedades Comerciais.

Por via disso, onde era suficiente a simples culpa funcional, inerente
ao puro exercício dos cargos de gerência ou administração, passou
a ser necessária a culpa efectiva dos gerentes ou administradores,
cabendo, pois, ao Estado, enquanto credor social, alegar e provar
esta culpa, nos termos do arto 487o, no 1, do Código Civil.

Asserção já constante do aresto desta Secção, de 28 de Novembro
de 1990, Recurso no 12.016 (in AD 363-386), assim sumariado:

— ”Anteriormente ao Dec.-Lei no 68/87, a responsabilidade dos
gestores societários encontrava-se diferentemente estruturada, desig-
nadamente quanto ao conceito de culpa de que partia, elemento que
levava à aceitação de um princípio de culpa presuntiva;

— Na ausência desta presunção, cabe agora ao credor tributário
a alegação e a prova do elemento integrante possibilitador da im-
putação subjectiva . . .”.

Em suma: na vigência do Decreto-Lei no 68/87, o ónus da alegação
e da prova da culpa dos administradores ou gerentes das sociedades,
na situação deficitária para a satisfação dos créditos do Estado ou
da Segurança Social, cabia à Fazenda Pública.

Olhemos de perto a situação concreta em apreço.
O Tribunal “a quo” concluiu que os gerentes em causa ”agiram

com culpa e que desleixaram de modo grave a gerência da executada”.
Matéria que, por factual, este Supremo Tribunal terá de acatar.
Todavia, pese embora aquela conclusão, não foi dada como provada

a existência de nexo de causalidade entre a dita actuação e a in-
suficiência do património social para o pagamento das dívidas exe-
quendas, sendo até possível que, como argutamente salienta o Mi-
nistério Público, ”mesmo com uma actuação mais diligente, tal in-
suficiência viesse a ocorrer”.

Ora, no âmbito da responsabilização dos gerentes para com os
credores da sociedade, não basta a ”inobservância culposa das dis-
posições legais ou contratuais destinadas à protecção destes” e que
”o património social se torne insuficiente para a satisfação dos res-
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pectivos créditos”, pois necessário é ainda que ”o acto do adminis-
trador ou gerente possa considerar-se causa adequada do dano do
credor social” (cfr. Acs. STA, 2a Secção, de 22.09.93, in CTF 376,
págs. 211 e segs., e de 13.12.95, Recurso no 19799, e doutrina aí
citada).

Por conseguinte, e no caso, não estando demonstrada a existência
do apontado nexo de causalidade, forçoso será reconhecer que, pe-
rante a enunciada regra do ónus da prova, logra êxito a tese dos
Recorrentes.

Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em conceder pro-
vimento ao recurso, revogando-se o aresto recorrido e, julgando-se
procedente a deduzida oposição, declara-se extinta a respectiva exe-
cução, quanto aos oponentes.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Santos Serra (relator) — Lúcio
Barbosa — Fonseca Limão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Oposição. Princípio do inquisitório pleno. Ónus da prova. Ma-
téria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O princípio do inquisitório pleno previsto no arto. 40 no.
1 do CPT não contende com as disposições do CPC
(artos. 616, 618 no. 1 e 553) que impedem a inquirição
como testemunha do administrador da oponente.

II — Se o acórdão recorrido concluiu pela ocorrência de si-
mulação tendo em conta os elementos existentes no pro-
cesso com base nos quais fixou o probatório, não se ve-
rifica violação do ónus da prova nem o S T A pode
sindicar tais factos por apenas poder conhecer de direito
nos processos inicialmente julgados nos tribunais tribu-
tários de 1a. Instância (arto. 21 no. 4 do ETAF).

Recurso n.o 19 634. Recorrente: Empresa de Construções e Obras
Públicas Arnaldo de Oliveira, S. A.; Recorrido: Fazenda Pública;
Relator Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

“Empresa de Construções e Obras Públicas Arnaldo de Oliveira,
AS”, que abreviadamente identificaremos por ECOP, impugnou ju-
dicialmente a liquidação adicional de IVA que lhe foi efectuada re-
lativamente aos períodos compreendidos entre 1.8.89 a 31.12.89 e
1.5.90 a 30.6.90, no valor de 11.439.578$00, pedindo a sua anulação,
invocando para o efeito ilegalidade da liquidação e falta de prova
de simulações.

Por sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto foi a impugnação julgada procedente e anulada a
liquidação efectuada.



138

Dessa decisão recorreu o representante da Fazenda Pública tendo
o Tribunal Tributário de 2a Instância concedido parcial provimento
ao recurso, mantendo a liquidação em relação às facturas de César
Monteiro de Freitas, revogando nessa parte a sentença recorrida.

Inconformada com o decidido recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclu-
sões:

1o) Face ao disposto no no 1 do arto 40o do C.P.T. são inaplicáveis
ao processo de impugnação os arts. 618o no 1, a) e 553o, no 2 do
C.P.C.;

2o) O vice-presidente do conselho de administração da impugnante
não é inábil para depor, por força do princípio do inquisitório pleno
estabelecido no no 1 do art. 40o do C.P.T.;

3o) No processo de impugnação judicial o ónus da prova recai
sempre sobre a Fazenda Pública, por força do disposto nos artos. 78o

e 121o do C.P.T.;
4o) Dado que o cidadão- contribuinte tem a favor dele uma pre-

sunção de verdade, estabelecida no art. 78o do C.P.T., é à Fazenda
Pública que cabe fazer prova da existência da simulação e não à
impugnante a prova da sua inexistência;

5o) É ilegal a liquidação de imposto ou a negação do direito à
sua dedução com fundamentos em critérios de razoabilidade e em
que subsistem dúvidas e incertezas quanto à existência de uma pretensa
simulação.

Neste Supremo Tribunal o Ministério Público emitiu parecer no
sentido do não provimento do recurso, argumentando que:

4 não há incompatibilidade entre os artigos 618 no 1 alínea a)
e 553 no 2 do CPC e o artigo 40 no 1 do CPT;

4 o S.T.A. não pode conhecer do erro na apreciação da prova,
salvo se violar disposição expressa ou a lei exigir determinado meio
de prova;

4 não houve aplicação das regras do ónus da prova no acórdão
recorrido.

Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos, cumpre decidir.
Em sede factual considerou o acórdão recorrido o seguinte pro-

batório que integralmente se transcreve:
a) a Empresa de Construções e Obras Públicas Arnaldo de Oliveira,

S. A. (adiante designada por “ECOP”) encontra-se tributada em IRC
pelo exercício da actividade de “construção civil, e obras públicas”
e sujeito passivo do IVA enquadrada no regime normal mensal;

b) a totalidade das suas acções pertence apenas a 5 pessoas todas
da mesma família (avô, filho, genro e dois netos), sendo um dos
accionistas e vice-presidente do conselho de administração o Engo

Augusto Arnaldo Paranhos;
c) no exercício da sua actividade, foram-lhe adjudicadas em con-

curso público as empreitadas de construção da Escola Preparatória
e Secundária de Alpendurada e da Escola Preparatória de Paredes;

d) na contabilidade da empresa, na conta “62 – Subcontratos” existe
uma c/c em nome de César Monteiro de Freitas onde foram escri-
turadas as seguintes facturas emitidas pelo subempreiteiro acima re-
ferido e referentes a trabalhos de construção civil:

factura no 48, de 18.8.89 – trabalhos realizados na obra “Coop das
Sete Bicas” 7.796.680$00 IVA 1.325.436$00 factura no 52, de 30.9.89 –
reparação e beneficiação da loja da Rua do Castro 4.800.000$00 IVA
816.000$00
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factura no 63, de 4.11.89 – trabalhos executados na Escola de Al-
pendurada 18.578.000$00 IVA 3.158.260$00

factura no 65, de 10.12.89 – trabalhos executados na Escola de Pa-
redes 19.262.000$00 IVA 3.274.540$00

e) o pagamento das aludidas facturas segundo a escrita foi feito
do seguinte modo:

4 o valor do IVA mencionado nas facturas foi pago por meio de
cheque e encontro de valores com as facturas CMF 1 e 2 emitidas
pela ECOP em nome do subempreiteiro;

4 o valor das facturas sem o IVA foi debitado na c/c do subem-
preiteiro por crédito da conta “25 – Accionistas”, pertencente ao Engo

Augusto Arnaldo Paranhos;
f) não foram exibidos quaisquer documentos comprovativos dos

pagamentos das facturas (sem IVA);
g) as facturas emitidas por César Monteiro de Freitas não têm

data de recepção na ECOP nem outras anotações habituais;
h) em 1989 a ECOP só teve idêntico procedimento ao usado para

o pagamento das facturas do César Monteiro de Freitas, em relação
às vendas a dinheiro emitidas por José Bernardes e a um recibo de
638.400$00 emitido pela Soc. Exploradora e Importadora de Areias,
Lda, referente a uma factura de 7.905.028$00, integralmente paga
por cheque com excepção daquele recibo pago por crédito da conta
“25 – Accionistas”;

i) dos orçamentos apresentados por César Monteiro de Freitas
à ECOP verifica-se que abrangem todos os trabalhos incluídos nos
capítulos 2, 4, 9, 10 e 11 do orçamento da ECOP para a DGCE
referente à Escola Preparatória e Secundária de Alpendurada bem
como todos os trabalhos incluídos nos capítulos 2, 3, 8, 9 e 10 do
orçamento referente à Escola Preparatória de Paredes;

j) da análise dos custos imputados às referidas obras constata-se
a existência de aquisição de materiais e de subcontratos contabilizados
como custos daquelas obras, respeitando a trabalhos e materiais in-
cluídos nos orçamentos de César Monteiro de Freitas, tais como:
(em relação à empreitada da Escola de Alpendurada) facturas
nos. 21.767 e 21.950, respectivamente de 20.9.89 e 25.9.89 emitidas
por Lusalite, S.A., referentes a 1049,0 m2 de caneletes “super 90”
e acessórios no montante de 1.425.246$00, contabilizadas na conta
“Compras”;

factura no 1308 de 2.11.89 da Soc. Técnica de Impermeabilizações,
Lda, referente à execução da impermeabilização de 174,72 m2 no
valor de 287.210$00, contabilizada na conta “Subcontratos”.

(trata-se de materiais e trabalhos compreendidos no capítulo 9)
factura no 08-03534 de 20.9.89 emitida por Corticeira Amorim, S.A.,

referente à aquisição de 1298,0 m2 de aglomerado negro por
642.510$00 contabilizadas na conta “Compras” (trata-se de material
compreendido no capítulo 10) (em relação à segunda empreitada,
Escola de Paredes)

factura no 1314 de 2.11.89 emitida pela Soc. Técnica de Imper-
meabilizações, Lda., referente à execução da impermeabilização de
905,86 m2 no valor de 1.710.311$00, contabilizada na conta “sub-
contratos” ( trata-se de trabalhos compreendidos no capítulo 8)

factura no 08-03534 de 20.9.89 emitida pela Corticeira Amorim,
já referida, correspondente a 407,81 m2 de aglomerado negro de cor-
tiça no valor de 371.107$00 (a outra parte da factura foi contabilizada
na empreitada da Escola de Alpendurada) (material compreendido
no capítulo 9)



140

factura no 890194 de 5.9.89 de Materiais de Construção Dias, Lda.
referente à aquisição de tijoleira S. Paulo no valor de 144.000$00;

factura no 3527 de 18.9.89 de Mageco, Lda. referente à aquisição
de tijoleira S. Paulo no valor de 360.000$00, ambas escrituradas na
conta “Compras” (trata-se de material incluído no capítulo 10 do
orçamento);

k) as facturas nos 63 e 65 emitidas por César Monteiro de Freitas
inerentes àquelas subempreitadas discriminam os trabalhos realizados
por capítulos conforme os orçamentos sem reflectirem as alterações
constantes da alínea j) do probatório, nem existem documentos que
conciliem o valor dos trabalhos orçamentados e não executados com
os, porventura, realizados em substituição, o mesmo se passando em
relação aos materiais orçamentados e não adquiridos;

l) o único subempreiteiro da ECOP de construção civil que em
1989 incorporava materiais era César Monteiro de Freitas;

m) César Monteiro de Freitas pelo menos em 1989 não fez entrega
de declarações periódicas referentes ao IVA e até 22.10.90 não tinha
registos contabilísticos desde Dezembro de 1986;

n) César Monteiro de Freitas não tinha capacidade financeira para
iniciar e concluir obras sem que lhe fossem feitas entregas parcelares
por conta do preço;

o) a contabilidade geral e analítica da ECOP é executada por meios
informáticos, estando bem organizada e sendo de fácil consulta os
documentos suporte dos lançamentos;

p) ainda em relação ao exercício de 1989 na conta de “Compras”
da ECOP estão contabilizadas no período de 6.11.89 a 26.12.89, vendas
a dinheiro emitidas por José Bernardes, referentes à aquisição de
tintas no montante de 3.578.227$90, sendo o IVA liquidado no valor
de 608.299$00;

q) os meios utilizados no pagamento daquelas operações forma-
lizadas através das aludidas vendas a dinheiro foram idênticos aos
usados com as facturas emitidas por César Monteiro de Freitas, com
excepção da venda a dinheiro no 889 no valor de 1.739.468$00 que
foi paga na sua totalidade por cheque;

r) no exercício de 1990, o fornecedor de tintas José Bernardes
emitiu em nome da ECOP vendas a crédito, no período de 5.3.90
a 9.8.90 no montante de 4.064.849$80, sendo o valor do IVA liquidado
de 691.024$00;

s) só a venda a crédito no 237 de 556.247$00 não tinha sido paga
até 31.8.90, todas as outras foram pagas utilizando o mesmo pro-
cedimento havido para as facturas de César Monteiro de Freitas;

t) não foram exibidos documentos comprovativos do pagamento
das tintas, feito através da conta “25 – Accionistas”;

u) o procedimento usado em relação ao fornecedor José Bernardes
é justificado pela ECOP como expediente para obter condições mais
favoráveis na aquisição das tintas, o que obrigava ao seu pagamento
imediato, senão mesmo antecipado, feito pelo Engo Paranhos;

v) o montante do IVA liquidado, por não dedutível, no período
de 1.8.89 a 31.12.89, em relação às facturas de César Monteiro de
Freitas nos 48, 52, 63 e 65 é de 8.574.236$00 e em relação às vendas
a dinheiro de José Bernardes nos 859, 864, 867, 869, 876, 897 e 899
é de 355.555$00;

w) o montante do IVA liquidado, por não dedutível, no período
de 1.5.90 a 30.6.90, em relação às vendas a crédito emitidas por José
Bernardes nos 039, 058, 098, 143, 174 e 201 é de 610.202$00.
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Assentes estes factos transcritos que este Supremo Tribunal não
pode alterar, apreciemos então o recurso.

A primeira questão que a recorrente suscita é a da violação do
artigo 40 no 1 do CPT. Segundo ela, o acórdão recorrido ao não
tomar conhecimento do depoimento como testemunha do seu vice-
-presidente, terá violado o princípio do inquisitório pleno consagrado
naquele normativo. Estabelece o artigo 40 no 1 do CPT que “aos
juízes dos tribunais tributários incumbe a direcção e julgamento de
todos os processos da sua jurisdição, devendo realizar ou ordenar
todas as diligências que considerarem úteis ao apuramento da ver-
dade”. Esta norma consagra efectivamente o princípio do inquisitório
pleno. Pretendeu com ela o legislador que o julgador não ficasse
amarrado às provas trazidas pelas partes, embora não pudesse apreciar
questões por elas não suscitadas. Por seu turno o artigo 616 do CPC
indica quem pode depor como testemunha, excluindo os inábeis, e
o artigo 618 no 1 alínea a) refere como inábeis por motivo de ordem
moral “os que podem depor como partes”. Por sua vez o artigo 553
do mesmo compêndio legal estabelece que podem depor como partes,
entre outros, os representantes das pessoas colectivas. Sendo o En-
genheiro Paranhos administrador da recorrente não podia, nos termos
da lei, ser ouvido como testemunha. Tal situação em nada contende
com o princípio do inquisitório pleno consagrado no já referido ar-
tigo 40 no 1 do CPT. Uma coisa são as diligências de prova que
o juiz pode ordenar se as reputar necessárias ao apuramento da ver-
dade. Outra, bem diferente, a admissão de diligência de inquirição
de testemunha que a lei impede de ser ouvida nessa qualidade. O
acórdão recorrido não merece pois, quanto a esta questão, qualquer
censura.

A outra questão que a recorrente suscita no recurso reporta-se
ao ónus da prova que, em seu entender, devia recair sobre a Fazenda
Pública e à discordância quanto à ocorrência de simulação. Analisando
o acórdão recorrido não encontramos nele referências ao ónus da
prova nem a inferências probatórias dele resultantes. O que aí vem
referido é que “as razões indicadas para rejeitar a versão da ECOP
são indícios que nos levam a admitir, em termos de razoabilidade,
a existência de um acordo entre as partes para forjar aqueles contratos
e operações”. Significa isto que o acórdão recorrido concluiu, da aná-
lise e da prova produzida e em atenção aos factos fixados, que havia
operações simuladas. Não chegou porém a tal conclusão com base
em qualquer ónus probatório mas através da interpretação da prova
produzida. Como é sabido a matéria de facto apurada nas instâncias
impõe-se a este Supremo Tribunal que, nos processos julgados ini-
cialmente na 1a instância como é o presente, apenas conhece de direito
(artigo 21 no 4 do ETAF). Por isso a interpretação dos elementos
existentes nos autos que levaram a formar a convicção do Tribunal
recorrido e a fixar o probatório não cabem nos poderes de cognição
deste STA. Assim sendo, também por esta via o recurso não pode
proceder.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente fixando em 60 % a procuradoria.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. – Vítor Manuel Marques Meira – Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo – Luís Filipe Mendes Pimentel. – Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Oposição. Interrupção. Conhecimento oficioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É de dez anos o prazo de prescrição dos créditos da
Segurança Social - artigos 14o do DL.no 103/80, de 9.V,
e 5o no2, da Lei no28/84, de 14/VIII.

2 — A instauração de atinente execução fiscal interrompe a
contagem de tal prazo.

3 — Cessa, porém, esse efeito se o processo estiver parado
por facto não imputável ao executado durante mais de
um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer
após esse período ao que tiver decorrido até à data da
autuação.

4 — Não há, hoje, qualquer limitação ao conhecimento ofi-
cioso da prescrição (vide, artigo 259o do CPT).

Recurso no 19.656 de que é recorrente Francisco Macieira Ginja
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmº. Consº.
Dr. Mendes Pimentel.

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

Inconformado com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que confirmou sentença do 4o Juízo do TT 1a Instância de Lisboa
que julgou improcedente a presente oposição por si deduzido à exe-
cução fiscal por dívida à Segurança Social originariamente movida
a ”Sociedade de Produtos Alimentares Nicolito, Lda” e contra si re-
vertida, vem até nós Francisco Madeira Ginja, casado, residente na
Praceta Professor Doutor José Sebastião e Silva, 11 - 5o D, em Car-
naxide - Linda-a-Velha, rematando a sua alegação de recurso como
segue:

A - Tal como foi aceite pelos Mmos. Juízes recorridos, os docu-
mentos apresentados são suficientemente idóneos para provarem que
o oponente, aqui recorrente, ficou muitíssimo incapacitado fisica-
mente.

B - Do mesmo modo e com base no senso comum, também este
tribunal ”ad quem” deverá aceitar como provado que o oponente
ficou mentalmente impossibilitado e sem qualquer disposição para
gerir o que quer que fosse, dado estar-se perante uma situação fla-
grante e notória (art. 514o, no 1, do CPC, ”ex vi” art.357o do CPT).

Nestes termos, deverá considerar-se provado que o aqui recorrente
jamais foi gerente de facto da sociedade executada, a partir de
25/III/1978.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
pronunciando-se o Exmo.PGA no sentido de que o recurso não merece
provimento, já que tem como suporte apenas divergências na apre-
ciação da matéria de facto, o que está fora dos poderes de cognição
do STA.
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Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
a) A dívida exequenda respeita a contribuições ao CRSS referentes

aos meses de Julho a Dezembro de 1980 e Janeiro a Julho de 1981,
no montante de 702.364$00, acrescido dos respectivos juros de mora.

b) A execução foi instaurada contra Sociedade de Produtos Ali-
mentares Nicolito, Lda;

c) Não tendo sido encontrados bens da executada reverteu a exe-
cução contra o ora oponente;

d) da inscrição no registo comercial consta a nomeação do oponente
como gerente desde 6.VII.1977;

e) Em 25.III.78, o oponente, quando procedia à afinação de uma
máquina, entalou a mão esquerda e, em consequência deste acidente,
sofreu esmagamento da mão esquerda com amputação dos quatro
últimos dedos, a que correspondeu desvalorização de 45% na sua
capacidade geral de ganho.

Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal ”a quo”, pas-
saremos, conforme o já avançado no acórdão interlocutório de fls. 65,
a conhecer oficiosamente da excepção peremptória da prescrição das
dívidas exequendas, em consonância com o estatuído no artigo 259o

do Código de Processo Tributário (CPT).
Trata-se de dívidas à Segurança Social por contribuições referentes

aos meses de Julho a Dezembro de 1980 e Janeiro a Julho de 1981,
acrescida de Juros de mora.

É de dez anos o prazo de prescrição dos créditos da Segurança
Social artigos 14o do DL.no 103/80, de 9/V, e 53o, 2, da Lei no28/84,
de 14/VIII.

Como entendido no acórdão desta Secção de 24 de Abril último,
rec. no 19.668, são eles créditos de natureza tributária e porque tais
diplomas não estabelecem exauridamente o seu regime, tem este de
ser colhido, na parte omissa, no artigo 34o do CPT. Será no disposto
em seu no2 (antecedentemente, no proémio do artigo 27o do CPCI)
que se tem de colher a definição do momento a partir do qual se
inicia a contagem do prazo de prescrição.

Aí se estipula:
”O prazo de prescrição conta-se desde o início do ano seguinte

àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial”.
O prazo, como de direito substantivo que é, conta-se seguidamente

- artigo 279o do Código Civil.
Todavia, a instauração da execução interrompe a prescrição, ces-

sando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não
imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se, neste
caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido
até à data da autuação - no 3 do dito artigo 34o.

Nesta hipótese, a situação é a de uma suspensão do prazo de pres-
crição, que não corre durante esse período de um ano.

Descendo ao concreto caso dos autos, constata-se que o prazo de
prescrição das contribuições de 1980 teve o seu «dies a quo» a 1
de Janeiro de 1981. E o das contribuições de 1981, a 1 de Janeiro
de 1982.

A instauração da execução, a 29 de Março de 1982, ”ut” rosto
da sua capa, interrompeu, então, a prescrição, quando iam decorridos
1 ano e 87 dias daquele primeiro prazo e 87 dias do segundo.

Como se vê de fls.14 vo - 15 desse mesmo processo executivo,
apenso, ele esteve parado desde 5 de Agosto de 1983 até 17 de Maio
de 1985, ao que é inteiramente alheia a executada.



144

Destarte e pelo atrás exposto, perfila-se-nos uma situação de sus-
pensão do prazo prescricional pelo período de um ano.

Ora, desde o seu início (1.I.81 e 1.I.82) até à presente data, de-
correram, claramente, mais de dez anos, descontado aquele. E assim,
as dívidas exequendas estão, sem dúvida, prescritas, desde 1 de Janeiro
de 1992 as de Julho a Dezembro de 1980, e desde 1 de Janeiro
de 1993 as de Janeiro da Julho de 1981.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se o acórdão recorrido e, com ele, a sentença da 1a Instância,
e, julgando-se extinta a respectiva execução, por prescrição das dívidas
exequendas.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário da
1a instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, o STA é incompetente em razão de
hierárquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 19 971; Recorrente: Luís Filipe Jardim Pereira e Romeu
Manuel Guerreiro Barreto; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
Exmo. Conso Dr. Vítor Meira.

Luís Filipe Jardim Pereira e Romeu Manuel Guerreiro Barreto
impugnaram no Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro a li-
quidação de imposto de sisa, no valor de 1 063 061$00, que lhes foi
liquidada pelo Adjunto do Chefe da Repartição de Finanças de Por-
timão, pedindo a sua anulação.

Pelo Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada impro-
cedente e mantida a liquidação efectuada por se não verificarem as
ilegalidades invocadas.

Inconformado com a decisão recorreram os impugnantes para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação e con-
sequente anulação da liquidação de sisa, formulando as seguintes
conclusões:

A) A Administração Fiscal ao emitir e fundamentar a liquidação
em recurso e ao exigir o pagamento de um imposto com fundamento
na tradição de uma coisa relativamente à qual possui um direito que
impede essa mesma coisa de ser transaccionada, está manifestamente
a, se o tiver, abusar do direito, sendo por isso tal liquidação ilegítima
nos termos do artigo 334o do Código Civil.
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B) A Administração Fiscal ao emitir e fundamentar a liquidação
em recurso, dizendo agora o contrário daquilo que, relativamente
aos mesmos factos, anteriormente afirmou, continua a abusar do di-
reito, sendo por isso tal liquidação ilegítima nos termos do artigo 334o

do Código Civil.
C) Por ter procedido à liquidação do imposto de sisa tendo como

base de incidência a transmissão de uma coisa que não é a que fora
prometida vender, violou a Administração Fiscal o disposto no ar-
tigo 1o e artigo 2o no 2 do Código da Sisa, tudo porque a coisa pro-
metida comprar não existe nem nunca existiu, não podendo os ora
recorrentes pagar imposto de sisa pela tradição de uma coisa que
nunca prometeram comprar.

D) A posse por parte dos Recorrentes do local por cuja transmissão
se procedeu à liquidação oficiosa da sisa nunca teve a natureza daquela
que, prevista no no 2 do artigo 2o do Código de Sisa, pode levar
à liquidação e pagamento do imposto, por, naturalmente, não ter
aquela liquidação incidido sobre o valor da coisa que os recorrentes
prometeram comprar.

E) Ao assim não decidir violou o Meritíssimo Juiz “a quo” o ar-
tigo 334o do Código Civil, o artigo 1o e o artigo 2º no 2 do Código
da Sisa.

A Fazenda Pública pronunciou-se, em contra-alegações, pelo não
provimento do recurso.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal para conhecer do recurso por o mesmo não versar exclu-
sivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte factualidade:
1 — Em 14/12/87, por escritura de permuta e hipoteca lavrada no

Cartório Notarial de Lagoa, a “Sociedade de Construções Quinta
do Bispo, Lda.” adquiriu a Alfredo Filipe Barbosa e outros o prédio
urbano sito na Praia da Rocha, freguesia e concelho de Portimão,
inscrito na respectiva matriz sob o arto 3787, como melhor consta
do doc. de fls. 32-34, que aqui se dá inteiramente por reproduzido
para todos os efeitos;

2 — Com data de 28/6/1990, foi registada na Conservatória do Re-
gisto Predial de Portimão a constituição da propriedade horizontal
do prédio que entretanto foi edificado no local onde anteriormente
existia o referido no ponto 1, o qual encontra-se inscrito na respectiva
matriz predial sob o arto 10.480, em nome da Sociedade Quinta do
Bispo, Lda., como melhor consta dos docs. de fls. 24 a 27 e 35 a
36;

3 — No dia 10/5/1989, foi celebrado um contrato promessa de com-
pra e venda entre a Sociedade de Construções Quinta do Bispo Lda.
e os ora impugnantes, pelo qual a primeira outorgante prometeu
vender aos segundos e estes prometeram comprar àquela, pelo preço
de esc. 4.550.000$00, uma loja com a área de 13 m2, no rés-do-chão
do “Edifício Candimar”, como melhor consta dos docs. de fls. 12
e 37 que aqui se dão inteiramente por reproduzidos para todos os
efeitos;

4 — Em 24/10/1989, a firma “Luís Pereira e Romeu Barreto, Lda.”,
constituída pelos sócios Luís Filipe Jardim Pereira e Romeu Manuel
Guerreiro Barreto, com sede no edifício “Candimar” - Rua Caetano
Feu - Praia da Rocha, declarou para efeitos fiscais o início da ac-
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tividade de “Snack-Bar”. Ao estabelecimento foi dado o nome co-
mercial de “Bar A Canoa”;

5 — Para além da loja referida no ponto 3, celebraram-se ainda
três outros contratos promessa de compra e venda relativos a três
outras lojas sitas no edifício “Candimar”, sendo que o espaço ocupado
por essas quatro lojas veio posteriormente pela aludida escritura de
constituição da propriedade horizontal a integrar a fracção “N” -
Loja 12 - composta por uma divisão com a área de 72 m2;

6 — A loja referida no ponto 3 foi entregue pela “Sociedade de
Construções Quinta do Bispo, Lda” aos ora impugnantes, pelo menos
durante o primeiro trimestre de 1990;

7 — O estabelecimento de “Snack-Bar A Canoa”, referido no pon-
to 4, tem vindo a ser explorado pelos ora impugnantes;

8 — A “Sociedade de Construções Quinta do Bispo, Lda.” tem
pendente na Repartição de Finanças de Portimão o processo de exe-
cução fiscal no 1112920003867, no total de 114.504.787$00, a que acres-
cem juros de mora e custas, o qual foi instaurado em 7/5/1992;

9 — Em 28/7/1992, a executada, no âmbito do processo referido
no ponto 8 nomeou à penhora diversos bens imóveis entre os quais
a fracção “N” a que se refere o ponto 5;

10 — Por auto lavrado em 30/7/1992 foi efectuada a penhora da
fracção “N”, tendo sido nomeado fiel depositário o Sr. José Louro
Machado, sócio-gerente da executada;

11 — Os ora impugnantes deduziram embargos de terceiro à pe-
nhora efectuada pela Fazenda Pública à fracção “N”, tendo a tal
processo cabido o no 4/93, tendo então apresentado petição inicial,
cuja fotocópia se encontra junta aos autos a fls. 49 a 54 e que aqui
se dá inteiramente por reproduzida para todos os efeitos;

12 — A Fazenda Pública, no âmbito de tal processo de embargos
de terceiro, contestou os mesmos, como melhor resulta da fotocópia
de tal articulado que se encontra junta a estes autos a fls. 61 a 69,
que aqui se dá inteiramente por reproduzida para todos os efeitos;

13 — Ainda no âmbito de tal processo de embargos de terceiro
foi proferida sentença, ainda não transitada em julgado, como melhor
se extrai do doc. de fls. 71 a 77 que aqui se dá inteiramente por
reproduzido;

14 — A Fazenda Pública no seio do processo de embargos de ter-
ceiro no 4/93, não se tendo conformado com a decisão mencionada
no ponto 13, interpôs recurso da mesma para o S.T.A., tendo desde
logo apresentado as suas alegações, como melhor se extrai do doc.
de fls 13 a 23 que aqui se dá inteiramente por reproduzido para
todos os efeitos;

15 — Por despacho de 8/8/1994, o Sr. Director Distrital de Finanças
de Faro determinou que se procedesse à liquidação do I.M. de Sisa
relativamente à transacção respeitante à loja referida no ponto 3,
como melhor se extrai da fotocópia de fls. 39 que aqui se dá in-
teiramente por reproduzida;

16 — Em cumprimento do despacho mencionado no ponto 15 a
Repartição de Finanças de Portimão procedeu à liquidação da sisa
e juros compensatórios no total de 1.063.061$00, como melhor se
extrai do doc. de fls. 43 que aqui se dá inteiramente por reproduzido
para todos os efeitos legais;

17 — Os ora impugnantes foram notificados para efectuar o pa-
gamento de tal imposto, como melhor consta dos docs. de fls. 44
a 45 verso, aqui dados inteiramente por reproduzidos.
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Logra prioridade de conhecimento a questão prévia de incompe-
tência em razão de hierarquia suscitada pelo Ministério Público.

Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32o no 1 alínea b) do E.T.A.F., este Supremo Tribunal conhece
dos recursos dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Este Tribunal tem vindo a decidir
em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof. Manuel
de Andrade de que a competência se afere pelo “quid disputatum”
e não pelo “quid decisum”, que para a determinação da competência
do tribunal não importa saber se a matéria releva ou não para a
decisão do recurso por a questão da competência ter de ser pre-
viamente resolvida.

Nas conclusões b) e c) das alegações dos recorrentes acima trans-
critas constam afirmações factuais que não são dadas como provadas
na sentença recorrida. É o caso das afirmações de que a Administração
Fiscal diz agora o contrário do que relativamente aos mesmos factos
anteriormente afirmou, que a base de incidência foi a transmissão
de uma coisa que não era a que fora prometida vender e que a
coisa prometida comprar não existe nem nunca existiu. Constituindo
tais afirmações questões de facto de que os recorrentes pretendem
tirar efeitos jurídicos, não pode este Tribunal deles conhecer por sua
competência se cingir, como dissemos, à matéria de direito, verifi-
cando-se, consequentemente, incompetência do tribunal em razão da
hierarquia.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
zão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo para o efeito com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instâcnia.

Custas pelos recorrentes, fixando em 15 000$00 a taxa de justiça
e em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
- Relator — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Men-
des Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Recurso n.o 20.048, em que são Recorrente Evelyn Renatta Mcmurray
e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Fonseca Limão.

Evelyn Renatta Mcmurray, não se conformando com o acórdão
do T.T. da 2a Instância, a fs. 80 e seguintes, que lhe negou provimento
ao recurso, que havia interposto de uma decisão do T.T. de 1a Instância
de Lisboa, a qual absolveu da instância a Fazenda Nacional, por im-
própria ser a oposição que havia deduzido a mera execução, daquele
interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com
a formulação de um quadro conclusivo que é cópia integral do apre-
sentado na 2a Instância e cujo teor é o seguinte:

1. A Recorrente não é herdeira do falecido Seith Mcmurray.
2. Quando este adquiriu o prédio dos autos fê-lo no estado de

separado judicialmente de pessoas e bens da Recorrente.
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3. A Recorrente jamais foi proprietária, comproprietária ou usu-
frutuária do prédio em causa.

4. É assim parte ilegítima, não sendo devedora do imposto liquidado.
5. Não decidindo assim o tribunal recorrido violou, além do mais,

o disposto na al. b) do n.o 1 do art.o 286o do C.P. Tributário.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o foi de parecer que o recurso não

merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir, porém, conhecendo apenas da

matéria de direito de harmonia com o disposto no art.o 21o n.o 4
do ETAF.

O acórdão recorrido deu como provada a seguinte matéria de facto:
A)Em 25/Fevereiro/1988 a ora recorrente declarou, na 1a Repar-

tição de Finanças do Concelho de Cascais, o óbito de seu marido
Seith Edward Mcmurray, de quem estava separada judicialmente, um
testamento, indicando como herdeiros, além de si mesma, três filhos,
e apresentando, posteriormente, relação de bens - fs. 39 e 41.

B)Dessa relação consta, na activa, uma única verba: o prédio urbano
inscrito na matriz da freguesia do Estoril sob o artigo n.o 586 e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Cascais sob o n.o 2657 - fls.
40 e 26.

C)A aquisição desse prédio por Seith Edward Mcmurray, separado
judicialmente de pessoas e bens da ora recorrente, fora levada ao
registo em 29 de Outubro de 19984 - fs. 27.

D)Em 234 de Abril de 1990 a ora recorrente foi notificada da
liquidação feito no processo de imposto sucessório a que a sua referida
declaração dera origem - fs. 37 e 42.

E)Em 7 de Maio de 1990 a ora recorrente, acusando a notificação
da liquidação, apresentou, na mesma repartição de finanças, um re-
querimento alertando para a existência de testamento a seu favor,
e para que corria termos inventário obrigatório ”para subsequente
determinação dos herdeiros do falecido”, pedindo que fossem ”sus-
pensos os termos do processo, sob pena até de duplicação de liqui-
dação” - fs. 42 e 43.

F)Com base nesse testamento, em que a recorrente figura como
única herdeira, foi elaborada liquidação rectificativa, notificada à re-
corrente em 8 de Maio de 1990 - fls. 37 e 38 e 68 a 72.

G)Em 19 de Setembro de 1990 foi, na Repartição de Finanças
do Concelho de Cascais instaurada execução fiscal contra a recorrente
para cobrança do imposto sucessório no montante de 1.331.037$00,
correspondente às certidões de relaxe de fs. 59 e 66.

H)A recorrente foi citada para a execução em 27 de Abril de 1992
- fs. 67.

I)Deduzir oposição, alegando, em síntese, que ”não está na posse,
nem estava, dos bens cujo valor serviu de base à liquidação do im-
posto”, não sendo, sequer, herdeira do falecido a quem tais bens
pertenciam, pelo que, não sendo devedora, é parte ilegítima na
execução.

A sentença da 1a instância julgou inapropriada a oposição deduzida
pela recorrente e, por isso, absolveu da instância a Fazenda Publica,
pois que, através dela, se punha em causa a ilegalidade em concreto
da dívida exequenda. O que, fora das situações previstas na al. g)
do n.o 1 do art.o 286o do C.P.T., só podia ter lugar através da re-
clamação ou impugnação do acto de liquidação.

Tal como se referiu no acórdão ora recorrido, a recorrente, para
censurar a sentença da 1a instância ”devia emprenhar-se na demons-
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tração de que inexistia tal excepção dilatória, pelo que o seu pedido
devia ter sido apreciado e deferido”.

Na verdade, como se sabe, os recursos destinam-se a modificar
decisões às quais sejam imputados vícios de forma ou de fundo.

Na ausência da arguição de tais vícios, não pode recair sobre tais
decisões o juízo de legalidade em que se traduz a censura jurisdicional.

Assim, a decisão que julgou, em 1a Instância, a oposição como
meio impróprio, transitou em julgado.

Daí que o êxito do recurso para o T.T. de 2a Instância tivesse
ficado comprometido.

O mesmo acontece com o interposto para este S.T.A..
Com efeito, as conclusões do recurso são, exactamente, do mesmo

teor das que foram apresentadas na 2a Instância.
E, mais uma vez, deixou a recorrente incólume a decisão recorrida

pois apenas pugna pela sua ilegitimidade na oposição.
Ora, a falta de arguição de vícios do acórdão ora recorrido conduz

necessariamente, à sua improcedência (v. Ac. S.T.A. 28/4/93,
rec. 14.618 e 7/10/92, rec. 14027, entre muitos outros).

Termos em que, mantendo o acórdão recorrido, se acorda em negar
provimento ao recurso.

Custas pela recorrente, fixando a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — João Plácido Fonseca Limão (Re-
lator) — Abílio Madeira Bordalo — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

STA - Competência do tribunal - Emolumentos Notariais
- Art. 139 e 140 do Regulamento dos Serviços dos registos
e do Notariado - Acto ministerial que indefere recurso hie-
rarquico de despacho do Director dos Registos e do No-
tariado - Recorribilidade do acto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção do contencioso tributário do STA é competente
para conhecer do recurso contencioso interposto de acto
ministerial que indeferiu recurso hierárquico de despacho
do Director-Geral dos Registos e do Notariado, respeitante
a emolumentos notariais liquidados ao abrigo do art.5o

da tabela de Emolumentos do Notariado, nos termos
dos arts.139 e 140 do Regulamento dos Serviços dos Re-
gistos e do Notariado - art.32 no1 al.c) do ETAF.

2 — Uma coisa é a competência do tribunal, outra bem di-
ferente é a recorribilidade daquele acto ministerial a apre-
ciar pelo tribunal competente.

Recurso nº 20.317 de que é recorrente SONAEGEST - Sociedade
Gestora de Fundos de Investimento S.A. e recorrido o Ministro
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da Justiça e de que foi relator o Exmº. Consº. Dr. Brandão de
Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A,
com sede na Maia, vem interpor recurso contencioso de anulação
do despacho do Ministro da Justiça, de 8-1-96, que lhe indeferiu
recurso hierárquico do despacho, de 22-02-95, do Director-Geral dos
Registos e do Notariado.

O Exmo. Magistrado do MP. levantou, todavia, a questão prévia
da incompetência deste tribunal, em razão da hierarquia, para o co-
nhecimento do recurso, já que é ”jurisprudência assente” - que cita -,
”que o meio próprio para impugnar a conta de emolumentos notariais
ou registrais é o recurso previsto no art. 62 no 1 al. a) do ETAF,
a deduzir perante os tribunais tributários de 1a Instância, por se estar
perante receitas tributárias estaduais”.

Ora, nos termos do art. 32o no1 al. c) do ETAF, compete a esta
secção conhecer ”dos recursos de actos administrativos do Governo
e dos seus membros ... respeitantes a questões fiscais”.

Trata-se, no caso, de um recurso contencioso interposto do referido
despacho do Ministro da Justiça, proferido no seguimento de recla-
mação necessária e do consequente recurso hierarquico, previstos nos
arts. 139 e 140 do Regulamento dos Serviços dos Registos e Notariado,
aprovado pelo Dec.Reg. 55/80, de 8 Out., com referência a emo-
lumentos notariais.

Pelo que é o STA competente, já que estão em causa receitas
de natureza tributária - imposto ou taxa, pouco importa para o efeito.

Os arestos deste tribunal citados pelo MP contemplam hipóteses
diferentes da dos autos pois se tratava, ali, de impugnações judiciais
de actos de liquidação dos emolumentos, cujo conhecimento é da
competência dos tribunais tributários de 1a Instância, nos termos do
art. 62o no1 al. a) do mesmo ETAF.

Cfr., por todos, o Ac. de 17 MAI 95 in Acs.Douts. 411-322.
Este tribunal é, pois, competente para o conhecimento do recurso.
Todavia, uma outra questão prévia deve suscitar-se, obstativa da

apreciação do seu objecto, consistente na irrecorribilidade do acto,
a conduzir à manifesta ilegalidade daquele e determinante da res-
pectiva rejeição - art. 57 § 4o do RSTA.

Na verdade, nos apontados termos, é o acto de liquidação que,
ora, define a situação jurídica, com expressa recorribilidade prevista
naquele art. 62.

Pelo que a reclamação, referida nos ditos arts. 139 e 140, deixou
de ser necessária, só podendo ser facultativa.

Ou seja : não constitui, ora, precedente gracioso necessário ao re-
curso contencioso do acto de liquidação.

Tal reclamação necessária mostra-se, sem dúvida, revogada pelo
ETAF, nos preditos termos - cfr., ainda, o seu art. 121.

Mas, assim sendo, o acto ministerial, ora contenciosamente recor-
rido, não definiu a situação jurídica em causa - mas, antes, a men-
cionada liquidação - pelo que não será contenciosamente recorrível.

Cfr., no sentido exposto, o Ac. deste STA, de 17-4-96, Rec. 20.316
e de 15-1-97.

Termos em que se acorda em desatender a predita arguição de
incompetência e ordenar se ouça a recorrente, no prazo de 10 dias,
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sobre a questão da irrecorribilidade do acto ministerial ora conten-
ciosamente impugnado e, depois, o MP. - art. 54 no 2 da LPTA.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Recurso n.o 20.333, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Abílio Carlos Campos Tavares e de que foi Relator o Exm.o
Cons.o Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Nacional, não se conformando com o acórdão do T.T.
de 2a Instância, a fs. 119 e seguintes, dele interpôs recurso para este
S.T.A. terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo:

1. Nos termos do art.o 20o do C.I.P. o rendimento colectável fixado
pelo chefe da repartição ou pela comissão de revisão não é susceptível
de reclamação ou impugnação nos termos do C.P.C.I., a não ser que
haja preterição de formalidades legais (§ 1o do art.o 20o do C.I.P.).

2. A deliberação da Comissão de Revisão encontra-se fundamen-
tada, na medida em que apontou claramente quais os elementos que
lhe serviram de base na fixação do rendimento e esses elementos
são informações e os pareceres dos serviços oficiais que são per-
feitamente conclusivos sobre os critérios utilizados.

3. O recorrente, ao invocar a falta de pedido de esclarecimento
pelo chefe da repartição de finanças dos elementos previstos no
art.o 12o do C.I.P., para além de não ter sido provada, a falta de
tais elementos não impede que a Administração Fiscal não seja de-
tentora dos elementos considerados essenciais.

4. O que o recorrente vem pôr em causa é o critério de razoabilidade
feita pela Administração Fiscal sobre as despesas de deslocação para
poder prestar apoio às empresas a que prestava serviços.

5. Logo o meio processual de pôr em causa tal critério, era o previsto
no parágrafo 2o do art.o 20o do L.C.P., que o recorrente não utilizou.

6. Assim, o douto acórdão de que se recorre violou os arts.o 19o

§ 2o e 20o n.o 1 e § 1o, todos do Código de Imposto Profissional.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Em sede de matéria de facto vem provado o seguinte:
A) Abílio Carlos Campos Tavares, no ano de 198 exercia actividade

por conta própria correspondente às verbas 5.1 e 10.1 da Tabela Anexa
ao Código de Imposto Profissional sendo tributado no lugar do do-
micilio, no concelho de Oeiras;

B) Pela actividade exercida em 1984 apresentou o ora impugnante
a declaração modelo 5 do imposto profissional, precedendo a
autoliquidação;

C) Por informação de 16/7/1985, para efeito de fixação do imposto,
nos termos do art.o 11o do C.I.P., foi indicada como matéria colectável
a quantia de 350.114$00.
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D) Da informação prestada, referida na alínea anterior (fs. 9 e
10 dos autos) era referido, designadamente:

1o - Ter sido o contribuinte remunerado pelo sistema de avença
em empresas situadas em Oliveira do Hospital, Coimbra, Alhos Vedros
e Montijo;

2o - Terem sido os encargos do contribuinte quase exclusivamente
com viagens e deslocações.

3o - Depois de serem apontados os encargos do contribuinte com
aquelas despesas fixaram-se os encargos considerados razoáveis, aten-
tos os quilómetros percorridos, as deslocações do contribuinte a uma
”gestão eficaz dos recursos” nas referidas deslocações.

E) Em 3/3/86, o ora recorrente reclamou para o Chefe de Repartição
de Finanças de rendimento colectável que lhe havia sido fixado para
o ano de 1984.

F) Por informação de 30/4/1987 foi referido, em relação à recla-
mação da ora recorrente:

1o - Reclamou o contribuinte do rendimento colectável apurado
utilizando o critério de razoabilidade que havia retirado a quantia
de 178.981$00, respeitante a viagens e deslocações;

2o - Que os ”vectores utilizados pelo contribuinte na defesa do
seu ponto de vista, que mais não é que o seu ponto de vista e critério
utilizado pelo agente fiscalizados aquando da informação, para efeitos
do art.o 11o do Código de Imposto Profissional, e bem assim o do
Senhor Chefe da Repartição de Finanças, que poderá ou não ser
correcta, segundo o ponto de vista do contribuinte, mas que no entanto
é um critério e com o qual concordo plenamente, face ao equilíbrio
que deveria existir entre a receita e a despesa”.

G) Por despacho de 29/6/87 o chefe de Repartição de Finanças,
nos termos do art.o 15o do C.I.P., fixou a matéria colectável do imposto
em 350.120$00, fundamentado o despacho da seguinte forma ”con-
forme informação prestada pelos Serviços de Fiscalizações”.

H) Submetido o pedido de revisão à Comissão Distrital, foi mantida
a colecta de 350.120$00 com o agravamento de 1.000$00, em 12/1/88.

I) Da acta da reunião realizada em 12/1/88, pela Comissão Distrital
a que se refere o art.o 15o do Código do Imposto Profissional consta,
designadamente, o seguinte:

”Aos doze dias do mês de Janeiro de mil novecentos e oitenta
e oito, nesta Direcção de Finanças do Distrito de Lisboa reuniu-se
a comissão distrital a que se refere o artigo décimo quinto do Código
do Imposto Profissional, constituída por José António Brito Basina,
Director de Finanças, na qualidade de presidente, e pelos vogais An-
tónio Morgado, Perito de Fiscalização Tributária de 1a classe....

”A Comissão, em face das reclamações apresentadas, dos processos
individuais dos contribuintes e dos demais elementos que dispõe e
com os fundamentos a final indicados, ficou os rendimentos colec-
táveis, no total de ......

.... Revisor Oficial de Contas (dez ponto um) Ano de Mil Novecentos
e Oitenta e Quatro:

Concelho ou Bairro: Oeiras - Nome do Contribuinte ... Abílio Carlos
Campos Tavares - Reclamante: C - Rendimento colectável fixado
pela Comissão Distrital: trezentos cinquenta mil cento e vinte escudos
- Agravamento fixado (artigo décimo sétimo, parágrafo segundo): mil
escudos.

As deliberações foram tomadas por unanimidade, depois de pon-
deradas as alegações das contribuintes, examinados os elementos tra-
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zidos aos processos as Informações prestadas pelos Serviços de Fis-
calização Tributária e ainda os pareceres dos chefes das respectivas
Repartições de Finanças. Não comparecendo os delegados da classe
por não terem sido nomeados, por quem de direito ....”

J) Pela Repartição de Finanças do Concelho de Oliveira do Hospital
(fs. 21 verso) foi certificado em 2/4/85 que ”pelo Chefe da Repartição
de Finanças do Concelho de Oeiras, não foram requisitados quaisquer
elementos e esta Repartição referente ao ano de mil novecentos e
oitenta e quatro e ao contribuinte Abílio Carlos Campos Tavares,
residente em Oeiras;

L) Até 15/12/87 não havia sido comunicado à Direcção de Finanças
do Distrito de Lisboa a nomeação de Delegados, efectivos e suplentes,
dos contribuintes que exercem a actividade de Revisores Oficiais de
Contas (10.1 da Tabela Anexa ao CIP).

M) Através do oficio da Direcção de Finanças do Distrito de Lisboa
de 16/12/87 foi solicitado à Assembleia Distrital de Lisboa e designação
dos representantes dos contribuintes com actividades mencionadas
na Tabela Anexa ao CIP, para actuarem no ano de 1988 à excepção
dos despachantes oficiais.

N) Até 12/5/88 não foi efectuada a nomeação dos Delegados dos
Revisores Oficiais de Constas, nem por parte do organismo a classe,
nem por parte da Assembleia Distrital.

O) Os delegados representantes da F.N. foram designados por des-
pacho de 5/1/88 (ofício n.o 57 da 2a Direcção de Serviços da D.G.C.I.,
sobre prospecto feito através do ofício n.o 8672, proc. 25.3 de 12/11/87
da Direcção de Finanças do Distrito em Lisboa.

P) A comissão constituída pela Presidente e pelo Delegado da Fa-
zenda Nacional tem funcionado sem a presença os delegados de classe.

Fixados os factos, vejamos o direito.
Refira-se, antes de mais e a propósito das conclusões 4a e 5a que,

na impugnação judicial, o contribuinte não pôs ”em causa o critério
da razoabilidade feito pela Administração Fiscal sobre as despesas
de deslocação para poder prestar apoio às empresas a que prestava
serviços”.

O fundamento da impugnação judicial cingiu-se, como se vê, de-
signadamente, do n.o 14 da petição inicial, à invocação da preterição
de formalidades legais do acto tributário impugnado.

Por outro lado, e ao invés do que se sustenta na conclusão 3a,
vem provado que:

”Pela Repartição de Finanças do Concelho de Oliveira do Hospital
(fs. 21 verso) foi certificada em 2/4/85 que ”pelo chefe da Repartição
de Finanças do Concelho de Oeiras, não foram requisitados quaisquer
elementos a esta Repartição referente ao ano de mil novecentos e
oitenta e quatro e ao contribuinte Abílio Carlos Campos Tavares,
residente em Oeiras” (v. al. J) do probatório fixado pelo T.T. de
2a Instância).

Resta, pois, apreciar a conclusão 2a na qual se refere que ”a de-
liberação da Comissão de Revisão encontra-se fundamentada ...”.

A este propósito escreveu-se no acórdão recorrido:
”A informação fiscal, que estava na base da liquidação efectuada

pelo chefe da repartição de finanças .... assenta, porém, em algumas
debilidades, designadamente quando refere, em súmula, que é tudo
uma questão de ponto de vista, sem reforçar e concretizar as opções
da Administração Fiscal”.

Mais adiante, no aresto sob censura, considerou-se, a respeito da
deliberação da Comissão Distrital, que esta carece de fundamentação
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e motivação concreta pois que se limita a referir, em abstracto, as
informações prestadas, os pareceres produzidos, as alegações dos con-
tribuintes, sem se referirem os elementos de que se dispôs para decidir
e valorar, pelo que, em suma, deliberou-se massivamente desatender
reclamações não fundamentando nem esclarecendo, mínima e con-
cretamente, as razões da Administração Fiscal.

Acompanhando este entendimento concluímos que a referida de-
liberação padece de vício de forma, pois que carece de fundamentação
expressa a que aludia o art.o 268o n.o 2 da C.R.P., então em vigor,
constituindo, assim, preterição de formalidade legal geradora da sua
anulação nos termos dos art.o 20o § 1o do C.I.P. e 5o do C.P.C.I.,
vigentes ao tempo.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso e em
manter o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — João Plácido Fonseca Limão (Re-
lator) — Adelino Lopes — Domingos Brandão de Pinho. — Fui pre-
sente, Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto a questão de saber se as gratificações
de funcionário do casino são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Recurso n.o 20 461. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Fer-
nando Humberto Nascimento Terras Xavier; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Rodrigues Pardal (por vencimento)

ACÓRDÃO
Com fundamento em inconstitucionalidade, o contribuinte FER-

NANDO HUMBERTO DO NASCIMENTO TERRAS XAVIER
com os sinais dos autos, impugnou judicialmente, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Faro, o acto de liquidação de IRS dos
anos de 1989 a 1992 pedindo a sua anulação contenciosa.

Por sentença de fls. 50 a 67, o Mº Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Faro julgou a impugnação procedente, com base
na inconstitucionalidade orgânica do artº 2º, nº 3, al. h) do CIRS.

Inconformada, a Fazenda Pública recorreu para este STA, pedindo
a revogação da sentença e a improcedência da impugnação judicial
com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

a) A autorização legislativa concedida pelo artº 4º, nºs 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei nº 106/88, de 16 de Setembro, abrange todas as remu-
nerações provenientes do trabalho por conta de outrem contemplando
expressamente “. . . contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”.
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b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo artº 4º, nºs 1 e 2, al. a)
e 3 da Lei nº 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito de
remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do
nº 3 do artº 2º do CIRS.

e) A alínea h) do nº 3 do artº 2º do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o artº 2º, nº 3, al. h) do CIRS.
g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente artº 2º, nº 3, al. h), do CIRS.
No seu parecer, oMº Pº junto deste STA suscitou a questão prévia

da incompetência deste STA em razão da hierarquia, pelo facto de
o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvida a Fazenda, a mesma entende que o recurso versa matéria
exclusivamente de direito, o mesmo entendendo o contribuinte.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Na conclusão b) das suas alegações, a Fazenda Pública sustenta

que as gratificações em causa ”são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho”.

Mas essa conclusão de facto não ficou estabelecida na sentença
recorrida. Aliás, sobre essa questão o Mº Juiz de 1a Instância concluiu,
de facto, de forma diferente, se não mesmo contrária: tais gratificações
não foram auferidas em resultado do contrato de trabalho.

Resulta do exposto que o recurso versa também matéria de facto,
o que impede este STA de sobre ele se pronunciar, por ser, para
tanto, competente o Tribunal Tributário de 2a Instância (artºs 21º,
nº 4, 32º, nº 1, al. b) e 41º, nº 1, al. a), do ETAF).

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo Mº Pº, em se declararem incompetentes
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e em de-
clarar competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator por vencimento) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José
Joaquim de Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1ª nstância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artºs 691º e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artºs 721º e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo artº 712º do CPC; três graus de jurisdição podem
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constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.

Para o efeito, o artº 721º, nº 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O nº 6 do preâmbulo do DL nº 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
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no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu artº 32º, nº 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do artº 41º, nº 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a

Instância.
Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista

per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2ª Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre a matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no artº 681º do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1ª instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judice, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim de Almeida Lopes.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

IVA. Liquidação adicional. Prazo de impugnação.
Termo inicial. Tempestividade. Dec.Lei n.o 275-A/93, de 9

de Agosto.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — À liquidação oficiosa de IVA efectuada em 1993, já na
vigência do Dec.Lei 275-A/93, de 9 de Agosto aplica-se
o sistema de cobrança previsto no art.o 27o n.o 1 e 2
do C.IVA.

II — Porque aquele Dec.Lei 275-A/93 (art.o 40o 1) extinguiu
a cobrança virtual, não faz sentido fazer apelo a tal sis-
tema, na vigência daquele Dec.Lei que o aboliu.

III — Notificada a contribuinte nos termos do art.o 27o do CIVA
para pagamento do montante da liquidação (15 dias após
a notificação) deixou de fazer sentido a conversão da
cobrança eventual em cobrança virtual, face à (anterior)
extinção desta.

IV — O que releva para efeitos de prazo da impugnação é,
entre outras causas, previstas no art.o 123o do Cód. Proc.
Tributário, é o termo inicial do prazo de 90 dias contado
a partir do termo do prazo do pagamento voluntário.

V — Ou seja, no caso dos autos decorrido o prazo de 15 dias
para pagamento nos termos do art.o 27o do CIVA, o
prazo de 90 dias para a impugnação começa imedia-
tamente a correr logo após o termo dos referidos 15 dias.

VI — Assim, é tempestiva a impugnação judicial se a contri-
buinte foi notificada para pagamento em 24.11.93 (nos
termos do art.o 27o do CIVA) e a petição deu entrada
nos serviços competentes em 9 de Março de 1994.

Recurso n.o 20.642, em que são Recorrente Couto Alves, Lda e Re-
corrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Couto Alves, Lda, com sede no Largo João Tomás da Costa n.o 38-1o

em Viana do Castelo, dizendo-se inconformada com o despacho de
22.9.95 do Mm.o Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Viana
do Castelo que indeferiu liminarmente, por intempestividade, a pe-
tição inicial de impugnação por si deduzida contra as liquidações
de IVA e juros compensatórios referentes ao ano de 1991 no total
de 33.018.304$00, veio do mesmo interpor recurso directamente para
este STA em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

«1. Em 9 de Março de 1994 deu entrada a petição em que a ora
recorrente impugnou o IVA relativamente ao qual, em 24 de No-
vembro de 1993, foi notificada nos termos e para efeitos do art.o 27o

do Código daquele imposto.
2. A referida impugnação é inteiramente aplicável o CPT visto

que, tratando-se de IVA de cobrança eventual, no caso dos autos
não tem aplicação o disposto no art.o 7o do Dec.Lei 154/91, de 23
de Abril, pois este versa exclusivamente sobre impostos de cobrança
virtual.

3. Consideradas as datas referidas em 1, supra, e o estabelecido
nos arts.o 27o, n.o 1 do Código do IVA, e nos arts.o 107o e 123o,
n.o 1 alínea a) do CPT, verifica-se que a impugnação é tempestiva.

Porém, ainda que assim se não entenda,
4. Relativamente ao prazo da impugnação judicial o art.o 7o do

citado D.L. n.o 154/91 apenas regula quanto à fixação do momento
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do início da contagem do mesmo prazo; quanto ao mais, rege o
art.o 123o do CPT, concretamente a alínea a) do seu n.o 1.

5. Da conjugação do art.o 17o n.o 1 do Código de IVA com os
arts.o 20o e 28o do C.P.C.I. resulta que o final do prazo de pagamento
voluntário do imposto cuja liquidação foi impugnada recorreu depois
dos 15 dias seguintes ao da notificação de 24 de Novembro de 1993.

6. Tendo a petição da impugnação sido entregue em 9 de Março
de 1994 a mesma é tempestiva, pois não deu entrada para além do
prazo a que se refere a alínea a) do n.o 1 do art.o 123o do C.P.T..

Mas, se assim não se entender,
7. Da doutrina e da jurisprudência que foram citadas resulta que

no caso da falta de pagamento da receita de cobrança eventual, é
o débito ao tesoureiro que marca o momento da respectiva abertura
do cofre.

8. Para efeitos do disposto na al. b) do art.o 89o do CPCI o início
da contagem do prazo de impugnação judicial reporta-se, não à data
da notificação emitida nos termos do art.o 27o do Código do IVA
mas sim ao momento em que foi efectuada o débito ao tesoureiro.

9. No caso dos autos o débito ao Tesoureiro nunca poderia ter
ocorrido antes de 10 de Dezembro de 1994, pelo que, consideradas,
por um lado, as datas da notificação emitida nos termos do art.o 27o

do Código de IVA e da entrada da impugnação, e, por outro lado,
o disposto no art.o 89o alínea a), do CPT, tem de se concluir pela
tempestividade da petição da mesma impugnação.

10. Ao decidir pela intempestividade da petição da impugnação,
indeferindo-a liminarmente, a douta decisão recorrida violou o dis-
posto no art.o 7o do Dec.Lei n.o 154/91, de 23 de Abril, nos arts.o 123o

n.o 1 alínea a) do CPT e no art.o 89o do C.P.C.I., devendo, por isso,
ser revogada e substituída por outra que não seja de indeferimento
liminar da referida petição.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida e ordenando-se a sua substituição por
outra que não seja de indeferimento liminar da petição da im-
pugnação . . .».

Contra-alegou a Representante da Fazenda Pública neste STA no
sentido de que a decisão recorrida não merece qualquer censura,
devendo ser confirmada.

O Exm.o Procurador-Geral Adjunto junto deste STA emitiu douto
parecer defendendo que a petição da impugnação deve considerar-se
tempestiva, explicitando, em síntese:

“Liminarmente, deve dizer-se que a tempestividade da apresentação
da petição de impugnação não deverá ser apreciada à face do CPCI
mas sim do CPT.

Tratando-se, no caso, de uma liquidação adicional de IVA, havia
cobrança eventual e, só no caso de esta não ser efectuada, ocorria
a cobrança virtual – art.o 85o, ns.o 1 e 27o ns.o 1 e 2 do CIVA”, pelo
que a “situação não seria enquadrável no art.o 7o do Dec.Lei
n.o 154/91”.

“No caso dos autos o acto impugnado foi praticado e notificado
à impugnante após a entra em vigor” do Dec.Lei 275-A/93, de 9
de Agosto que, coerentemente com o art.o 7o referido, extinguiu o
regime de cobrança virtual.

“Mesmo que, no caso dos autos tivesse sido levado à prática o
procedimento previsto para a cobrança virtual (. . .), a contagem do
prazo de impugnação já não pode fazer-se de harmonia com o pre-
ceituado no CPCI”.



6

160

Defende que à face do CPT é de concluir pela tempestividade
da impugnação, mas se fosse de aplicar o regime de cobrança virtual
e a ter de aplicar-se o regime de contagem de prazos no CPCI a
impugnação, seria, no caso dos autos, tempestiva, contra o que se
decidiu.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual decorre do despacho recorrido:
– A impugnante foi notificada para pagar os valores das liquidações

de IVA e juros compensatórios referentes ao ano de 1991 em 24.11.93.
– Esta impugnação deu entrada em 9.3.94.
Com base nesta factualidade e sob a consideração de que “a im-

pugnante dispunha do prazo de 90 dias – art.o 89o a) do CPCI e 7o

do Dec.Lei 154/91, de 23/4, para deduzir esta impugnação”, e sendo
que “esse prazo se iniciou em 25.11.93” já que “a cobrança virtual
é com juros de mora . . .” a “entrada da impugnação em 9.3.94” é
claramente intempestiva . . .” pelo que foi indeferida liminarmente
a petição inicial.

Contrapõe a recorrente nas suas alegações e conclusões que im-
pugnação por ela deduzida é tempestiva e, como das conclusões de-
corre, aduz a sua argumentação em três planos, de forma subsidiária:

– O primeiro, em que sustenta que no caso dos autos é inteiramente
aplicável o CPT, visto que, tratando-se de IVA de cobrança eventual,
não tem aplicação o disposto no art.o 7o do Dec.Lei n.o 154/91, de
23/4 pois este versa exclusivamente sobre impostos de cobrança virtual.

Assim é, consideradas as datas da entrada da petição (9.3.94) e
a data da notificação (24.11.93) nos termos e para os efeitos do art.o 27o

do CIVA, e o estabelecido nos arts.o 27o n.o 1 do mesmo diploma
e os arts.o 107o e 123o n.o 1 al. a) do CPT.

– O segundo, se, porém, assim não se entender, diz que relati-
vamente ao prazo da impugnação judicial o art.o 7o citado apenas
regula quanto à fixação do momento do início da contagem do mesmo
prazo; quanto ao mais rege o art.o 123o do CPT concretamente a
alínea a) do seu n.o 1 e que nos termos das disposições conjugadas
dos arts.o 27o n.o 1 do CIVA 20o e 28o do CPCI, o final do prazo
do pagamento voluntário do imposto em causa ocorreu depois dos
15 dias seguintes ao da notificação (24.11.93).

– O terceiro – se assim não se entender, como refere a recorrente –
em que sustenta que é o débito ao tesoureiro que marca o momento
da respectiva abertura do cofre ao qual deve reportar-se o início
da contagem do prazo de impugnação, isto no caso de falta de pa-
gamento de receita de cobrança eventual.

Vejamos, avançando desde já que, in casu, se aplica o C.P.T.
(art.o 123o).

Como decorre do que vem relatado, a impugnante, ora recorrente,
foi notificada em 24.11.93 nos termos e para efeitos do art.o 27o do
CIVA, ou seja, para pagamento do montante da liquidação adicional
de IVA que havia sido efectuada, referente ao ano de 1991.

A petição da impugnação judicial de entrada nos serviços com-
petentes em 9.3.94 a qual foi considerada intempestiva pela decisão
recorrida.

Porém a impugnante, ora recorrente com o apoio do Exm.o Ma-
gistrado do Ministério Público neste STA, sustenta que a impugnação
é tempestiva porque entrou dentro do prazo legal, pelas razões adu-
zidas nas suas alegações conclusões.

Dispõe o n.o 1 do art.o 27o do CIVA que “sempre que se proceda
à liquidação do imposto por iniciativa dos Serviços, sem prejuízo do
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disposto no art.o 83o, será o contribuinte imediatamente notificado
para efectuar o pagamento na Tesouraria da Fazenda Pública com-
petente, no prazo de 15 dias a contar da notificação.

Dispõe o n.o 2 do mesmo artigo “no caso previsto no número
anterior, a falta de pagamento no prazo estabelecido converterá a
cobrança em virtual nos termos e para efeitos do disposto no Código
de Processo das Contribuições e Impostos.

Sucede, porém, que ao tempo dos factos já havia sido extinto o
regime de cobrança virtual pelo n.o 1 do art.o 40o do Dec.Lei 275-A/93,
de 9 de Agosto, pelo que, a partir daí, perdeu todo o sentido fazer-se
apelo ao art.o 7o do Dec.Lei 154/91, de 23/4 que aprovou o CPT,
o qual, antigo, versando sobre os impostos de cobrança virtual, previa
um regime tributário de adaptação às disposições de cobrança do
CPT os impostos de cobrança virtual, previstos nos respectivos Códigos
ou leis tributárias que haviam sido revogados. Tal adaptação, em vez
de ser casuística, Código a Código, veio a concretizar-se pelo citado
Dec.Lei 275-A/93, de forma genérica.

Significa que ao caso dos autos se aplica o Código de Processo
Tributário, nomeadamente, o art.o 123o n.o 1 alínea a), segundo o
qual a impugnação será apresentada, sem prejuízo do disposto no
art.o 22o, no prazo de 90 dias, contados a partir (. . .) do “termo
do prazo para pagamento voluntário dos impostos e das receitas pa-
rafiscais”, para além dos demais factos constantes nas restantes alí-
neas b) e c) e ainda o caso do n.o 2 do mesmo artigo.

“Constitui pagamento voluntário” segundo o art.o 107o d CPT de
dívidas de impostos e demais prestações tributárias o efectuado, dentro
do prazo estabelecido nas leis tributárias”.

“Quando o pagamento é efectuado nos prazos fixados na lei para
esse efeito não há lugar a juros de mora” (cfr. Alfredo J. de Sousa
e Silva Paixão em anotação ao art.o 107o do Cód. Proc. Tributário
Comentado e Anotado – 2a Edição, pág. 206).

É também o que prescreve o art.o 109o do CPT:
“Findo o prazo de pagamento voluntário começarão a vencer-se

juros de mora nos termos das leis tributárias” (n.o 1), em consonância
com o disposto nos arts.o 103o do CIRS,. 82o n.o 6, 87o n.o 3 e 91o

do CIRC e art.o 20o n.o 1 a) do Dec.Lei 276-A/93, de 9/8.
Ora, o pagamento a que se referem os ns.o 1 e 2 do art.o 27o

do CIVA significa pagamento voluntário, o que é efectuado no prazo
de 15 dias a contar da notificação. A partir do termo deste prazo,
seguir-se-ia, segundo o n.o 2 do mesmo art.o 27o a conversão da co-
brança em virtual. Cabe aqui referir que quando o CPT entrou em
vigor (1.7.91) já o CIVA vigorava desde 1 de Janeiro de 1986, de
acordo com o art.o 10o do Dec.Lei 394-B/84 que aprovou aquele
diploma.

Por isso, faz todo o sentido falar-se em conversão em cobrança
virtual, tal como se encontrava definida no art.o 19o § 1o do C.P.C.I.
que se manteve em vigor, não apenas até à vigência do C.P.T. (1.7.91)
como até à entrada em vigor do Dec.Lei 275-a/93 mencionado, por
força do art.o 7o do Dec.Lei 154/91 também já referido.

Porém, e como já se referiu, a cobrança virtual foi abolida pelo
citado Dec.Lei 275-A/93 (art.o 40o 1).

Significa isto que a partir do termo do prazo de 15 dias para pa-
gamento voluntário a que se reporta o predito art.o 27o do CIVA,
começarão a correr imediatamente juros de mora se o pagamento
não for efectuado.
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Por conseguinte, o prazo de pagamento voluntário previsto na alí-
nea a) do n.o 1 do art.o 123o do C.P.T. é só aquele em que o pagamento
se pode efectuar sem juros de mora.

Aqui chegados, tendo presente as disposições conjugadas dos
arts.o 27 ns.o 1 e 2 do CIVA e 123o n.o 1 al. a) do CPT, aplicáveis
ao caso vertente é tempo de concluir pela tempestividade da im-
pugnação judicial. De lembrar apenas que o caso dos autos não se
enquadra no art.o 83o do CIVA.

Com efeito, provado que a impugnante foi notificada em 24.11.93,
o prazo de 15 dias terminou em 9 de Dezembro de 1993.

Daqui resulta que o prazo de 90 dias para impugnar teve o seu
início no dia seguinte, ou seja, dia 10 de Dezembro o que, tudo com-
putado (22 dias de Dez+31 Janeiro de 1994+28 de Fev.+9 de Março),
conduz a que o termo do prazo de 90 dias seja de considerá-lo o
dia 9 de Março de 1994, coincidente, aliás, com o dia da entrada
da petição da impugnação judicial.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogar a decisão recorrida, devendo o despacho de indeferimento
liminar ser substituído por outro que não seja de indeferimento pelo
fundamento da intempestividade.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. – Abílio Madeira Bordalo (Relator) –
Almeida Lopes – Agostinho Castro Martins. – Fui presente: Mota Sal-
gado.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos é competente para dele conhecer o T.T. de 2ª Ins-
tância e não o STA, independentemente do relevo de
tais factos na solução jurídica.

2 — Na verdade, a competência do tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
quid decisum.

Recurso n.o 20 762. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Mário
Ricardo Assis Gomes e Outro; Relator o Ex.mo Conselheiro Dr.
Lúcio Barbosa.

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

1. MÁRIO RICARDO ASSIS GOMES e mulher, MARIA HE-
LENA LOPES MATIAS GOMES, identificados nos autos, impug-
naram a liquidação de IRS relativa ao ano de 1990.
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O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro julgou
a impugnação procedente, anulando o acto de liquidação impugnado.

Inconformado com esta decisão o representante da Fazenda Pública
interpôs recurso para este Tribunal, formulando as seguintes con-
clusões nas respectivas alegações de recurso:

a) A autorização legislativa concedida pelo art. 4o, nos 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei nº 106/88, de 16 de Setembro, abrange todas as remu-
nerações provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando
expressamente ”. . . Contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo artigo 4o, nos 1 e 2,
alínea a) e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito
de remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h)
do no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, alínea h) do
CIRS;

g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais
aplicáveis, designadamente arto 2, no 3, alínea h) do CIRS.”

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA suscita a incompetência hierár-

quica do referido Tribunal.
2. Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Ex.mo Magistrado do M.P.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-

téria (vide artºs 101º e 102º do C.P. Civil, 45o do C.P.T., 5º do ETAF
e 2º e 3º da L.P.T.A.), prejudicando, se procedente, a apreciação
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então:
Dispõe o artº 32º, al. b), do ETAF:
”Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
”. . .
”b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a Instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria

de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto

não será este Supremo Tribunal o competente mas sim o Tribunal
Tributário de 2a Instância, face ao disposto no artº 41º, 1, al. a)
do ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreve o ilustre Magistrado:
”Nas doutas alegações de recurso e respectiva conclusões, a re-

corrente sustenta que as gratificações referidas nos autos foram au-
feridas por trabalho prestado numa situação conexa com o contrato
de trabalho - artigos 21º e 22º das alegações e conclusão b).

Na douta sentença recorrida não é dado como provado que as
gratificações tenham sido auferidas por trabalho prestado, nem que



164

este tivesse conexão com qualquer contrato de trabalho em que o
impugnante seja interveniente.”

Tem razão o referido Magistrado.
O recurso não versa exclusivamente matéria de direito.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo

quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Tributário de 2a Instância, face dos normativos legais atrás
citados.

Pode, entretanto, o recorrente prevalecer-se do disposto no artº 47º,
nº 2, do C.P.T.

3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelo representante da Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Brandão de Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Matéria de facto. Incompetência do STA
em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso da decisão da 1a instância para o
STA, como fundamento do mesmo, factos que não constam
do elenco factual dado como provado pela decisão recorrida,
o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pelo
que a Secção de Contencioso Tributário do STA não é
hierarquicamente competente para o seu conhecimento, an-
tes o sendo o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 20.769. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José Car-
los Gonçalves Viegas; Relator: Exmo Conso Dr. MENDES PI-
MENTEL.

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

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Faro que julgou procedente, por in-
constitucionalidade orgânica da alínea h) do no 3 do artigo 2o do
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CIRS, a presente impugnação judicial deduzida a liquidação de IRS
do ano de 1992, interpôs dela recurso para o STA, assim rematando
a sua alegação, após despacho de aperfeiçoamento nos termos do
artigo 690o, 3, do CPC:

a) A autorização legislativa concedida pelo artigo 4o, 1 e 2 a),
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange todas as remu-
nerações provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando
expressamente “... contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”;

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho;

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico;

d) A autorização legislativa concedida pelo artigo 4o, 1 e 2 a) e
3, da Lei no 106/88, de 16/IX, abrange o conceito de remuneração
típico do Direito Fiscal consagrado na alínea h) do no 3 do artigo 2o

do CIRS;
e) A alínea h) do no 3 do artigo 2o do CIRS não enferma de

inconstitucionalidade orgânica;
f) A douta decisão recorrida violou o artigo 2o, 3, h), do CIRS;
g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente, ao artigo 2o, 3, h), do CIRS.
Contra-alegando, o impugnante pugna, naturalmente, pela manu-

tenção da sentença recorrida.
O Exmo Magistrado do Ministério Público neste STA entende que

“a matéria em recurso não é apenas de direito, pois se questiona
igualmente matéria de facto para assentar a conclusão jurídica pre-
tendida”, donde a incompetência hierárquica deste Tribunal para co-
nhecer do recurso.

Notificado este douto parecer a ambas as partes, apenas a recorrente
se manifestou, em concordância.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, mister é debruçarmo-nos sobre a excepção de in-

competência deste Tribunal em razão da hierarquia, suscitada pelo
Ministério Público. Sendo, aliás, de conhecimento oficioso, tem prio-
ridade sobre qualquer outra matéria e a sua eventual procedência
prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão (artigos 3o

da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs. do CPC).
A instância considerou provados os seguintes factos:
A) O impugnante é profissional da banca nas salas de jogos tra-

dicionais dos Casinos.
B) Oportunamente, declarou, para efeitos de I.R.S., com referência

a 1992, a importância de 1 015 185$00 como rendimento anual
recebido.

C) A entidade para quem o impugnante trabalhou foi “SOINTAL”.
D) Esta empresa foi sujeita a uma fiscalização por parte da Ad-

ministração Fiscal.
E) Em consequência desta fiscalização, foi constatado, através da

contabilidade da “SOINTAL”, que o impugnante recebera, no ano
de 1992 a quantia de 2 018 199$00 a título de gratificações, as quais
não declarou para efeitos de I.R.S..

F) Tais gratificações foram prestadas por terceiros, que não a sua
entidade patronal.

G) Face ao referido em B) e E), o Director Distrital de Finanças
de Faro veio a fixar o rendimento colectável do impugnante relativo
a 1992.
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H) Notificado deste, o impugnante deduziu reclamação, a qual veio
a ser indeferida.

I) Este indeferimento foi notificado ao impugnante.
J) O S.A.I.R. emitiu notas de apuramento do rendimento colectável

e liquidação oficiosa de imposto.
K) Subsequentemente, foram emitidas notas de cobrança do

imposto.
L) Os documentos referidos em J) e K) foram notificados ao

impugnante.
Este o quadro factual desenhado pelo tribunal “a quo”. Nele não

se lobriga, como bem realça o distinto PGA, o teor da conclusão b)
da alegação deste recurso: “as gratificações em causa são auferidas
por trabalho prestado numa situação conexa com o contrato de tra-
balho”. E sucede, até, que este é um dos pilares da tese da recorrente.

Como assim, o recurso não tem, claramente, exclusivo fundamento
em matéria de direito, evidenciando-se suporte fáctico que o pro-
batório não revela.

Ora, a competência deste Supremo Tribunal para apreciação de
recursos interpostos de decisões dos Tribunais Tributários de 1a Ins-
tância cinge-se, apenas, a matéria de direito – artigos 21o, 4, e 32o,
1, b), do ETAF e 167o do CPT. Daí que, in casu, se perfila a sua
incompetência hierárquica para o conhecimento deste recurso “per
saltum”, a qual radica no Tribunal Tributário de 2a Instância – ar-
tigo 41o, 1, a), daquele Estatuto.

Termos em que, julgando procedente a questão prévia em apreço,
se acorda declarar esta formação incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer do presente recurso e para o efeito competente
aqueloutro Tribunal Superior.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

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 20.860 de que é recorrente o Ministério Público e Vanice
- Comércio de Electrodomésticos, Lda. e recorrida a Fazenda Pú-
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blica e de que foi RELATOR o Exmo. Conso. Dr. BRANDÃO
DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vêm os presentes recursos jurisdicionais, interpostos pelo MP. e
por Vanice — Comércio de Electrodomésticos, Lda, com sede em
Rinchoa, Sintra, da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, 2o

Juízo, proferida em 30-1-96, que julgou improcedente a impugnação
judicial por aquela deduzida contra a liquidação adicional de Con-
tribuição Industrial, Grupo A, do ano de 1988, no montante total
de 2.271.989.295$00, efectuada pela repartição de Finanças de
Alenquer.

Fundamentou-se a decisão, em que aquele acto tributário está de-
vidamente fundamentado, já que contém uma exposição sucinta das
razões de facto e de direito que o determinaram, como resulta do
probatório.

O MP formulou as seguintes conclusões:
”1a. Ao não notificar a impugnante dos fundamentos da liquidação

correctiva, a A.F. violou o comando constitucional ínsito no art.268
no3 da Constituição, bem como a norma constante do art.21 no2 do
CPT, disposições que já vigoravam aquando do referido acto.

2a. Hoje, a não comunicação, aos contribuintes, da fundamentação
de decisões em matéria tributária que afectem os seus direitos ou
interesses legalmente protegidos, é um vício que afecta o próprio
acto, pelo que deve entender-se que tal já não constitui mera condição
de eficácia de tais actos, mas antes configura verdadeira condição
de validade dos mesmos; o acto, é assim, nulo enquanto não for
sanado (nulidade relativa, anulabilidade), nulidade que devia ter sido
contenciosamente conhecida e declarada, com o subsequente efeito
de anulação do mesmo acto”.

E concluiu, por sua vez, a recorrente:
”1o. O presente recurso vem interposto da douta sentença do tri-

bunal ”a quo”, que julgou improcedente a impugnação judicial in-
terposta sobre o acto tributário de liquidação de Contribuição In-
dustrial do ano de 1988, no montante total de 2.271.989$00, tendo
1.292.694$00 de Imposto e 979.295$00, de juros compensatórios.

2o. Foram juntos aos autos, uma informação oficial, a fls.28 e 29,
emitida pelo 2o serviço do Departamento de Justiça Fiscal da Direcção
Distrital de Finanças de Lisboa, o qual, nos termos constantes do
art.134 do Código de Processo Tributário, será sempre notificado
ao impugnante, logo que juntas. O mesmo se aplica, ”mutatis mu-
tandis”, à informação dos serviços constante de fls.43 a 45 e respectivo
relatório.

3o. Violou-se assim o comando do art.134 do CPT, que atingiu
directamente o princípio do contraditório (vd.517 do CPC).

4o. O representante da Fazenda Pública é notificado para se pro-
nunciar, nos termos e para os efeitos do artigo 131 do CPT, em
23/11/1994 e requer, nos termos do número dois do mesmo preceito,
prorrogação de prazo no dia 22/11/1994. Ou seja, pede prorrogação
antes de ser notificado, o que poderá configurar um conhecimento
antecipado da matéria em discussão.

5o. Violou-se, assim, o art.131 do CPT.
6o. A douta sentença, ora recorrida, vagueia primeiramente sobre

um conjunto de elementos que considera como provados, apesar de,
em si mesmos, serem contraditórios.
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7o. Na verdade, na alínea b), considera como provado uma análise
efectuada à declaração pelo 1o serviço de Fiscalização de Pessoas
Colectivas, o que indicia uma correcção de natureza técnica, e logo
na alínea d) considera provado que essas correcções emergem de
correcções efectuadas ... resultantes de exame à escrita...

8o. E não considera, como facto provado, apesar de essencial, a
confissão, por parte da própria Administração Fiscal, de ”que lhe
não é possível indicar os fundamentos que deram origem à referida
liquidação...”.

9o. Ao não aceitar como provado a confissão, por parte da Ad-
ministração Fiscal, de que o acto não está fundamentado, violou a
douta sentença recorrida o princípio da aquisição processual constante
do art.515 do CPC, podendo-se equacionar em caso de nulidade de
sentença, pois o Meritíssimo Juiz não se pronunciou sobre esses ele-
mentos de prova (art.144 do CPT).

10o. Toda a evolução na interpretação da obrigatoriedade da fun-
damentação do acto administrativo, acompanhada pela evolução le-
gislativa, conduzem à sustentação da compreensão, clareza e neces-
sária interpretação por parte dos destinatários dos actos tributários.

11o. Tal fundamentação é extensiva à própria notificação.
12o. Tal é o enquadramento jurídico dado pelo art.268 da CRP

e art.21 do CPT.
13o. É, assim, que, no caso de correcções, o legislador aumenta

o grau de exigibilidade da fundamentação (arts.80 e 81 do CPT).
14o. Afirmar-se que a ”liquidação contém uma exposição sucinta

das razões de facto e de direito que a determinaram - supra, alíneas
g/1 a g/7 - e considerar que a Administração Fiscal agiu correctamente
ao referir, na certidão, que não é possível indicar quais os fundamentos
que deram origem à liquidação e posteriormente ser remetido para
o processo um relatório no qual a douta sentença se ancora para
afirmar que o acto está fundamentado, o qual nem notificado ao
impugnante foi, configura, a nosso ver, um esvaziamento do espírito
completo, por parte da aplicação de normas como o art.21 e 22,
inserindo, nas relações tributárias, o princípio da incerteza e inse-
gurança jurídicas, e ainda factores de injustiça e desequilíbrios fiscais,
numa sociedade já de si tão molestada e onde a verdade de hoje
é a mentira de amanhã.

15o. O que foi notificado ao contribuinte quedou-se por uma li-
quidação aritmética, correctiva, logo acto não vinculado, e que refere
”omissão de proveitos” e ”diminuição do CEVC”. Aliás, esse mapa
remete para o relatório, o qual só ele permitiria atacar de mérito
o respectivo acto tributário.

16o. A própria Administração Fiscal violou o comando do art.22,
ao não notificar a fundamentação necessária ao direito de defesa,
reclamação e impugnação coarctando-o, exactamente como fez a dou-
ta sentença recorrida.

Nestes termos e nos mais de direito, deverão ser consideradas as
nulidades arguidas, com a consequente anulação de todo o processado
posterior à verificação das mesmas, mas, se assim, não se entender,
deverá ser declarada nula a sentença pelo facto de o Meritíssimo
Juiz ”a quo” não se ter pronunciado sobre elementos de prova juntos
ao processo, mas se assim não se entender deverá ser revogada a
douta sentença, por má interpretação e aplicação do direito quanto
à fundamentação dos actos tributários, maxime o acto tributário im-
pugnado, e má apreciação da prova produzida, tendo-se violado os
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artigos 21, 22, 80, 81, 131, 134 todos do CPT, art.268 da CRP, tudo
com as respectivas consequências legais”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão, uma vez que os termos da notificação efectuada à ora recorrente
”contêm uma exposição sucinta das razões de facto e de direito que
determinaram a liquidação” e ”tais elementos são de molde a facultar
ao seu destinatário o conhecimento dos pressupostos do acto”.

O Exmo.Magistrado do MP emitiu parecer, quanto ao recurso da
recorrente - art.109 no3 da LPTA -, no sentido da incompetência
deste STA, em razão da hierarquia, por o mesmo não versar ex-
clusivamente matéria de direito, uma vez que aquela ”pede expli-
citamente uma reapreciação da matéria fáctica, ao referir que se deram
como provados factos contraditórios - conclusões 6a e 7a -” e ”para
além disso, pretende ... que se considere como provado um facto
que não foi considerado como provado na decisão recorrida - con-
clusões 8a e 9a”.

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 dos

recursos, já que estes têm por fundamento, também, matéria de facto.
Na verdade, o MP afirma, logo na conclusão 1a, que a Administração

Fiscal não notificou ”a impugnante dos fundamentos da liquidação
correctiva”, o que constituiria ”um vício que afecta o próprio acto”,
sendo que aquele facto não consta da sentença recorrida.

E a recorrente pretende uma reapreciação da matéria de facto,
ao referir terem-se dado como provados factos contraditórios - cfr.
conclusões 6a e 7a.

Além de que afirma ter a Administração confessado - não tendo
tal sido dado como provado - ”que lhe não é possível indicar os
fundamentos que deram origem à referida liquidação - cfr. conclusões
8a e 9a.

Ora, tal impossibilidade também não consta do referido probatório.
E nada importa, como este STA tem vindo constantemente a referir,

a relevância, ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão da
causa, que não pode ser equacionada para definir o tribunal com-
petente, antes há-de-ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se afirma no acórdão deste tribunal, de 4-5-94, rec.17.643,
”porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar
a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento
do recurso”.

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.no1 al.b)
do ETAF -, constituindo assim excepção à competência generalizada
do TT 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 fundamentos factuais dos 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.
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Custas pela recorrente Vanice, Lda, fixando-se a taxa de justiça
em 15.000$00 e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes (vencido nos termos do voto anexo).

Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o feito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceite integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso de grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga-
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a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
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2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Competência do tribunal em razão do autor do acto.

Doutrina que dimana da decisão:

A competência do tribunal para conhecer do recurso con-
tencioso é determinada pela categoria da autoridade que
tiver praticado o acto recorrido, ainda que no uso de de-
legação de poderes.

Recurso no 20 974. Supremo Tribunal Administrativo. Secção de Con-
tencioso Tributário. Recorrente: Banco Totta & Açores, SA. Re-
corrido: Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos. Relator:
Juiz Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. O Banco Totta & Açores, SA, recorre contenciosamente da de-

cisão que lhe foi comunicada pelo ofício no 983, de 05.06.1996, da
Direcção de Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões de
Património, da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, que
lhe recusou o pedido de reembolso da quantia de 131.601$00 referente
a imposto de selo indevidamente liquidado e cobrado, pretextando,
em síntese, sofrer o acto do vício de violação de lei por erro nos
pressupostos de facto já que, apesar de ocorrida a operação bancária
de concessão do empréstimo, de debitados contabilisticamente os juros
e de pago o respectivo imposto de selo, aqueles nunca foram recebidos,
e do vício de forma por falta de emissão do prévio parecer vinculativo
do Auditor Jurídico do Ministério das Finanças exigido pelo arto 255o

do Regulamento do Imposto de Selo.
2. Na sua vista inicial, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público

suscitou a questão prévia da incompetência deste tribunal em razão
do autor do acto por resultar dos documentos juntos aos autos que
este não tinha sido praticado por membro do Governo.

3. Ouvida a recorrente, esta veio declarar haver a interposição do
recurso neste STA resultado de mero lapso e requerer a remessa
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dos autos ao Tribunal Tributário de 2a Instância nos termos do arto 4o

do D.L. no 267/85, de 16 de Julho.
Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se este tribunal é incompetente em razão do autor

do acto para conhecer do recurso contencioso.
2. Do mérito da questão.
Segundo a lei (arto 3o da LPTA), a apreciação da questão da com-

petência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas espécies,
é de ordem pública e precede o de outra matéria.

Por isso o seu conhecimento tem de ser feito exclusivamente em
função da relação jurídica tal como esta é configurada pelo autor
na petição inicial, sem haver de entrar-se na apreciação de outras
questões relativas ao processo ou à causa, como a da idoneidade
do meio processual usado ou do direito invocado para se obter a
tutela pretendida, pois esses aspectos só podem ser encarados depois
e se o tribunal se julgar competente para conhecer do recurso.

Como sendo aquele acto que lesou os seus direitos e em cuja anu-
lação pensa residir a tutela que demanda do tribunal (a restituição
do imposto indevidamente pago), a recorrente identificou o acto ad-
ministrativo praticado pela autoridade abaixo identificada que lhe
negou o pedido de restituição de imposto de selo indevidamente pago.

Por isso, ela dirigiu o recurso contencioso contra esse acto, as-
sacando-lhe ilegalidades.

É, pois, em função deste acto administrativo que se tem de de-
terminar a competência do tribunal.

Conforme se extrai dos documentos juntos com o articulado inicial
e cujo conteúdo nele se assume, o acto recorrido foi praticado no
uso da subdelegação de competência publicada no Diário da República
no 34, II Série, de 96.02.09.

Tal equivale por dizer que o acto sindicado foi praticado pelo Sub-
director-geral das Contribuições e Impostos José João Duarte já que
é esta a autoridade em quem, segundo o despacho ali publicado,
se mostram subdelegados os poderes para «resolver os pedidos de
restituição do imposto de selo indevidamente arrecadado e desde
que não contrarie o parecer do auditor jurídico do Ministério, nos
termos dos artos 254o e 2555o do Regulamento de Imposto de Selo».

A competência para o conhecimento dos recursos contenciosos é
determinada pela categoria da autoridade que tiver praticado o acto
recorrido, ainda que no uso de delegação de poderes (arto 7o do
ETAF).

Esta Secção de Contencioso Tributário detém competência para
conhecer dos recursos de actos administrativos relativos a questões
fiscais, mas apenas no caso destes serem praticados pelo Governo,
seus membros e órgãos colegiais de que estes façam parte (al. c)
do no 1 do arto 32o do ETAF).

Tal não é o caso, pois que o acto recorrido foi praticado por um
Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos.

Sendo assim, este tribunal é incompetente para conhecer do recurso
em razão do autor do acto.

A competência pertencerá antes ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, dado o disposto na al. c) do no 1 do arto 41o daquele ETAF,
segundo o qual lhe compete conhecer «dos recursos de actos ad-
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ministrativos respeitantes a questões fiscais, salvo o disposto nas als. c)
e d) do no 1 do arto 32o».

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em julgá-lo incompetente em razão do autor do acto para conhecer
do recurso contencioso.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 10 000$00 e pro-
curadoria de 40 %.

Lisboa, 97.01.22. — Benjamim Silva Rodrigues — José Joaquim Al-
meida Lopes — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Sua rejeição. Emolumentos do notaria-
do. Acto definitivo. Liquidação impugnável. Rejeição do
recurso contencioso. Recurso hierárquico facultativo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A decisão do Notário que conheceu da reclamação ne-
cessária sobre a liquidação de emolumentos do Notariado
é um acto material e verticalmente definitivo, sendo, por
isso, passível de impugnação nos termos do art. 62o alín.
a) do ETAF.

II — O recurso para o Director-Geral dos Registos e Notariado
previsto nos preceitos do Dec.lei 519 -F2/79, de 29/12,
e do Decreto Regulamentar 55/80, de 8/10, é facultativo
embora interrompa o prazo de impugnação judicial.

III — Também o recurso hierárquico interposto do Director-
-Geral para o Ministro da Justiça é meramente facultativo.

IV — É de rejeitar por manifesta ilegalidade da sua interposição
(art. 57o parágrafo 4o do RSTA ) o recurso contencioso
interposto do despacho do Ministro da Justiça que, em
via de recurso hierárquico facultativo, confirmou o des-
pacho do Director-Geral dos Registos e Notariado que
indeferira o recurso de decisão do Notário sobre a li-
quidação de emolumentos.

Recurso n.o 21.032. Recorrente: CONTIMOBE - Imobiliária de Cas-
telo de Paiva, SA; Recorrido: Ministro da Justiça; Relator: Juiz
Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

CONTIMOBE - Imobiliária de Castelo de Paiva, SA, com sede
no lugar de Boure, Sardoura, pessoa colectiva no 500210160, veio
interpor recurso contencioso de anulação para esta Secção do STA,
ao abrigo do disposto no art. 32o no 1 alín. c) do ETAF, do despacho
do Senhor Ministro da Justiça de 21 de Maio de 1996 que indeferiu
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o recurso hierárquico do despacho do Senhor Director-Geral dos Re-
gistos e Notariado que havia confirmado a decisão do Senhor Notário
do 1o Cartório Notarial do Porto que indeferira a reclamação deduzida
contra o montante de 9. 492. 000$00 coorrespondente a “acréscimo
de emolumentos sobre os actos de valor determinado” liquidado e
apurado através da aplicação do art. 5o da Tabela de emolumentos
do Notariado com a redacção que lhe foi dada pelo Dec.lei 397/83
de 2 de Novembro, respeitante à escritura pública de 29/12/95 de
“constituição e propriedade horizontal e de compra e venda” com
os fundamentos que, em síntese, se indicam:

- Os emolumentos em causa constituem um verdadeiro imposto
pois só poderiam ser estabelecidos por lei da Assembleia da República
ou por Dec.lei do Governo no uso de autorização legislativa, o que
no caso não sucedeu.

- “Os mesmos emolumentos apresentam-se com características apa-
rentemente correspondentes às das taxas” relativamente às quais “não
vigora o princípio da legalidade fiscal”.

- ”A aparência indicada resulta do facto de em ligação com o pa-
gamento dos emolumentos ser prestado um serviço a um utilizador
individualizado”, sendo que se ”encontra verificada a característica
da bilateralidade” ao contrário do que sucede nos impostos.

- ”Só que modernamente a doutrina vem entendendo que em face
de multiplicidade de formas que as receitas públicas apresentam (...)
é necessário traçar com mais rigor a fronteira entre taxa e imposto”.

- ”A importância de 9.492.000$00 liquidada é a todas as luzes ex-
cessiva enquanto contrapartida de serviço que alegadamente se destina
a retribuir”.

- A liquidação de emolumentos em causa e o despacho recorrido
estão feridos de nulidade.

- O art. 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado na redacção
que lhe foi dada pelo Dec. lei 397/83, de 2/11, enferma do vício de
inconstitucionalidade porquanto se deve entender que estabelece um
verdadeiro imposto”.

- ”Termos em que deve julgar-se procedente o presente recurso
anulando-se o despacho recorrido ...”.

A recorrente juntou aos autos certidão da escritura pública, fo-
tocópias de legislação estrangeira e um parecer dos Srs. Drs. J. Xavier
de Basto e António Lobo Xavier.

O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto no seu visto inicial suscitou
a questão prévia da rejeição do recurso porque ”o acto recorrido
... sendo posterior ao acto horizontalmente definitivo, não é o acto
definidor da posição jurídica final da Administração perante a re-
corrente e carece de definitividade horizontal, pelo que não é con-
tenciosamente recorrível — art. 25o no 1 da LPTA”.

Ouvida a recorrente sobre a suscitada questão de rejeição do recurso
(art 54o no 1 da LPTA ), produziu a peça de fls. 115 a 119 que
aqui se dá como inteiramente reproduzida, pugnando pela defesa
da sua posição anterior e aludindo à competência dos Tribunais Tri-
butários para da matéria conhecer, juntando fotocópias de alguns
arestos deste STA que conheceram de recursos de decisões juris-
dicionais sobre a impugnação da liquidação de emolumentos, pro-
nunciando-se todos a favor da competência dos mesmos Tribunais,
e fotocópia de um Acórdão do Tribunal Tributário de 2a instância
que rejeitou o recurso contencioso de despacho do Senhor Direc-
tor-Geral dos Registos e Notariado por ilegalidade da sua interposição.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão dos autos apura-se em sede factual:
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- A recorrente, já identificada, outorgou em 29 de Dezembro de
1995 numa escritura pública de constituição de propriedade horizontal
e de compra e venda no 1o Cartório Notarial do Porto.

- O Notário liquidou nesse dia, e em consequência da escritura
referida, a quantia de 9.492.000$00 correspondente a ”acréscimos de
emolumentos sobre os actos de valor determinado”.

- A recorrente, discordando da liquidação, contra ela reclamou
perante o Notário que indeferiu tal reclamação.

- De tal decisão a recorrente interpôs recurso para o Director-Geral
dos Registos e Notariado que foi confirmada por despacho de 5/3/96
e notificado à recorrente por carta expedida em 8/3/96.

- De novo inconformada, a recorrente interpôs recurso hierárquico
para o Ministro da Justiça que, por despacho de 21 de Maio de 1996,
foi indeferido o qual foi notificado à recorrente em 30 de Maio de
1996.

- É deste despacho que vem interposto o presente recurso con-
tencioso cuja petição deu entrada no STA em 16/7/96 através do
qual pretende a recorrente ver anulado o mesmo despacho impugnado.

Importa, antes de mais sublinhar que, nos termos do art. 27o da
LPTA (DL 267/85 de 16/7), cabe ao Ministério Público, entre o mais
ali referido, suscitar quaisquer questões que obstem ao prossegui-
mento do recurso, contencioso tanto na ”vista inicial” (art. 42o) como
na vista final (art. 53o).

É o que também se infere do disposto no art. 54o todos do mesmo
diploma.

Daí que, pela lógica das coisas, se imponha a este STA, se ocupe,
prioritariamente, sobre a apreciação da suscitada questão de rejeição
do recurso com o que, a proceder, obstará ao conhecimento de fundo.

O problema que se coloca, pois, tal como vem delineado pelo Ex.mo
Magistrado do Ministério Público, é o de saber se o despacho do
Senhor Ministro da Justiça de 21/5/96 é ou não recorrível.

A resposta, adianta-se desde já, tem de ser negativa.
Com efeito, não cabe aqui e agora questionar a natureza tributária

das receitas designadas por emolumentos quer do registo comercial
quer do notariado cuja qualificação como taxas é objecto de um vasto
consenso na jurisprudência e na doutrina.

O mesmo é dizer que, não releva para discussão nesta sede, saber
se os emolumentos são um verdadeiro imposto, como sustenta a re-
corrente e que por isso, só poderiam ter sido estabelecidos por lei
da Assembleia da República ou por Dec.lei do Governo no uso de
autorização legislativa, ou se constituem uma taxa.

Sempre se dirá, no entanto, que o pressuposto 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 (cfr. Alberto Xavier in Manual de
Direito Fiscal I pág. 48 e Ac. do STA de 21/6/ 95 - Rec 19054 ).

É na primeira destas modalidades que este autor insere as cor-
respondentes aos encargos devidos a actos de registo ( civil, predial,
comercial, etc.) entre outros.

Quando o produto das taxas é destinado total ou parcialmente
à retribuição dos funcionários de um serviço fala-se então de
emolumentos.
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Importa, isso sim, questionar a natureza do acto ou despacho
impugnado.

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”.

Dúvidas não restam de que os emolumentos em causa, liquidados
pelo Notário na sequência de escritura pública por aumento de capital
da ora recorrente, constituem receita tributária estadual já que foi
cobrada pelo Cartório Notarial, serviço público dependente da Ad-
ministração Central do Estado no exercício das suas funções públicas,
que visam o financiamento de despesas públicas.

É sabido que a liquidação é o acto que encerra o processo ad-
ministrativo e que define o conteúdo das posições jurídicas do Estado
e do contribuinte, concretizando-se para o primeiro o direito a receber
uma prestação pecuniária e para o segundo o dever de a prestar
(cfr. Curso de Direito Fiscal - Cardoso da Costa pág. 413).

Daqui resulta que, salvo disposição legal em contrário, essa liqui-
dação é um acto administrativo material e verticalmente definitivo;
só não o é no caso vertente porque a lei (arts. 69o no 1 do DL 519-F2/79,
de 29/12 e 139o do Decreto Regulamentar no 55/80, de 8/10) exige
reclamação prévia para o Notário, necessária para abrir a via con-
tenciosa, que hoje já não é o Tribunal da Comarca e sim o Tribunal
Tributário de 1a instância por força dos arts. 62o no 1 alín. a) e 121o

no 1 do ETAF.
Já o recurso para o Director-Geral dos Registos e Notariado pre-

visto nos referidos preceitos do DL 519 -F2/79 e do Decreto Re-
gulamentar 55/80, bem como no art. 140o deste último diploma, é
facultativo, embora interrompa o prazo de impugnação judicial.

Porém, como o art. 140o no 7 do Decreto Regulamentar 55/80
dispõe que da decisão do Director-Geral dos Registos e Notariado
não cabe impugnação administrativa, segue-se que o recurso hierár-
quico interposto para o Ministro da Justiça será meramente facultativo
dele não cabendo, pois, recurso contencioso.

Neste sentido cfr. os Acórdãos deste STA de 21/6/95 - Rec. 19 054,
de 17/7/95 - Rec. 19 053, de 17/4/96 - Rec. 20 306 e de 16/10/96
sobre pedido de esclarecimento do anterior Acórdão no Rec. 20 316.

Do exposto retira-se a conclusão de que embora o acto do Sr.
Notário que apreciou a reclamação que a recorrente refere na sua
petição inicial fosse um acto material e verticalmente definitivo para
efeitos de impugnação contenciosa, podia ainda ser seguido de re-
clamação hierárquica para o Director-Geral dos Registos e Notariado
sem prejuízo de posterior impugnação judicial, pois que tal impug-
nação hierárquica embora facultativa produz os mesmos efeitos que
o recurso hierárquico necessário no sentido de interromper o prazo
de impugnação judicial.

Porém, já o mesmo não se pode dizer do recurso para o Sr. Ministro
da Justiça que, como se disse, assume, de pleno, a natureza de
facultativo.

Por isso o acto sob recurso não é recorrível contenciosamente por
meramente confirmativo ( neste sentido, em caso em tudo semelhante,
ver Ac. deste STA de 6/11/96 - Rec. 20 615).

Temos assim de concluir que a recorrente não usou o meio con-
tencioso previsto na lei pelo que o recurso interposto não pode pros-
seguir, sendo, consequentemente, de rejeitar.
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Termos em que se acorda em rejeitar o recurso interposto por
manifesta ilegalidade (art. 57o parágrafo 4o do Reg. do STA ), assim
obstando ao conhecimento de mérito.

Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
e a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Abílio Bordalo (Relator) — Al-
meida Lopes — Castro Martins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial - Dec.-Lei no 225/94 de 5 Set. - Re-
gularização da dívida - I.R.C.

Doutrina que dimana da decisão:

É judicialmente inimpugnável a liquidação de I.R.C. pago co-
mo condição do aproveitamento de benefícios concedidos
pela Administração Fiscal, nos termos do Dec.-Lei
no 225/94, de 5 Set.

Recurso no 21.084, em que são recorrente Felizardo e Correia, Lda

e recorrida Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Domingos Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional interposto por Felizardo e
Correia, Lda, da sentença do T. T. 1a instância de Setúbal, proferida
em 21.12.95, que julgou ”extinta”, ”por provada a arguida excepção
peremptória inominada de impossibilidade da presente lide” - artos.
287o, e), 288o, 487o e 493o do C.P.Civil -, consequentemente absol-
vendo a Fazenda pública do respectivo pedido, a impugnação judicial
pela mesma deduzida contra a liquidação do I.R.C., de 1989, no mon-
tante de 2.689.515$00.

Fundamentou-se a decisão em que, tendo a impugnante aderido
ao sistema de facilidades fiscais, previsto no Dec.-Lei no 225/94, de
5 Set., com pagamento em prestações, dispensa dos juros de mora
e redução das custas da execução fiscal, tal traduz ”uma impossi-
bilidade em discutir o acerto dessa liquidação”, assemelhando-se tal
pagamento ao ”concordato italiano”, ou seja, ”um acordo relativa-
mente à liquidação efectuada pela administração fiscal com a adesão
do contribuinte” e ”um contrato de liquidação (contratto di acer-
tamento)”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”A) - À absolvição por parte da Fazenda Pública estão subjacentes

o D.L. 225/94, de 5.9, leis de amnistia anteriores e os artigos 282o,
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al. e), 288o, 467o e 493o do C.P.C., nos quais o meritíssimo Juiz de
Direito do Tribunal ”a quo” se baseou para absolvição do pedido.

B) - Considerando que, por força da adesão do recorrente ao
D.L. 225/94, e por força de todos os normativos referenciados em
A), tal daria origem a uma excepção peremptória inominada que
ocasionaria a extinção da instância, por impossibilidade da lide.

C) - Contudo, as leis de amnistia condicionadas anteriores não
prejudicavam o direito dos contribuintes de impugnar as liquidações
de imposto.

D) - Antes lhes sendo concedido determinado prazo após o término
do litígio, e caso vissem indeferida a pretensão, para aderirem à lei
de amnistia.

E) - A adesão ao D.L. 225/94 não implica a renúncia ao direito
de impugnação judicial que assiste ao contribuinte.

F) - Pois que as relações jurídicas tributárias têm a elas subjacentes
direitos e obrigações relativamente indisponíveis.

G) - Esta indisponibilidade dos direitos e obrigações tributárias
é corolário dos princípios da tipicidade e da legalidade do Direito
Fiscal, em que se impõe ao contribuinte o pagamento de impostos,
na justa medida da sua capacidade contributiva, definida esta pelas
normas de incidência.

H) - Não seria, pois, de aceitar que o contribuinte, para evitar
conflitos com a Administração Fiscal ou beneficiar de eventuais ”be-
nesses”, prescinda do direito fundamental de que pode dispor para
fazer valer a justeza da sua pretensão e que é o recurso contencioso
de anulação.

I) - A impugnação judicial, é uma verdadeira garantia fundamental
do contribuinte, com assento legal nos artigos 19o, al c) e 23o do
C.P.T. e 11o do C.I.R.C., sendo esses artigos o reflexo legislativo
do artigo 268o, nos. 4 e 5, da Constituição da República.

J) - Servindo essa garantia processual para assegurar a realização
das garantias materiais do contribuinte.

L) - De forma alguma se pode extrair do D.L. 225/94, quer explícita
quer implicitamente, que a adesão ao diploma faz precludir o direito
à impugnação judicial.

M) Admitindo tal renúncia, que implicaria, na prática, uma con-
fissão da dívida tributária, esta teria de ser formulada de forma ex-
pressa, uma vez que a confissão tem como elemento de indispen-
sabilidade o fazer-se por documento autêntico a juntar aos autos ou
por termo lavrado directamente nestes (arto 300o, no 1, do C.P.C.).

N) - A adesão ao D.L. 225/94 manifesta, por parte do contribuinte
aderente, uma declaração de vontade de cumprir.

O) - A dívida, contudo, só se extinguiria aquando do cumprimento
da última prestação.

P) - Se o contribuinte deixar de cumprir as prestações a que se
vinculou deixará de beneficiar das regalias que o supra referido di-
ploma lhe proporcionaria, tudo se passando como se não tivesse ade-
rido ao diploma, e por outro lado já não poderá recuperar o direito
de impugnar a liquidação do imposto.

Q) - Em virtude de tal, a sentença recorrida infringiu o disposto
no D.L. 225/94, de 5.9, os artigos 19o, al. c) e 23o do C.P.T., o ar-
tigo 111o, no 1, do C.I.R.C. e 300o, no 1, do C.P.C.

Termos em que, com o douto suprimento do omitido, deve o pre-
sente recurso merecer provimento, revogando-se a sentença recorrida
e fazendo-se a apreciação do mérito da petição inicial ...”.

A Fazenda Pública não contra-alegou.



180

O Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
do provimento do recurso, uma vez que o Dec.-Lei no 225/94 não
prevê a impossibilidade de impugnar, não podendo sustentar-se, em
geral, que o pagamento do imposto ”implique, por presunção de qual-
quer tipo, uma renuncia à impugnação da respectiva liquidação, já
que a própria lei prevê expressamente casos de impugnação posterior
ao pagamento voluntário”, sendo que, ”como acentua o Prof. Teixeira
Ribeiro, não se pode evitar, por ser uma solução de evidente falta
de razoabilidade e incompaginável com a exigência constitucional da
legalidade dos impostos, que o Estado pretenda cobrar impostos a
que legalmente não tinha direito”, e, finalmente, a restrição da pos-
sibilidade de impugnar ”não se conforma com os princípios cons-
titucionais do acesso aos tribunais e ao recurso contencioso, con-
sagrados nos artos. 20o, no 1 e 268o, no 4 da Constituição” já que
”qualquer restrição de direitos fundamentais ou análogos só é ad-
missível em casos expressamente previstos na Constituição, devendo
as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos
ou interesses constitucionalmente protegidos - artigos 17o e 18o, no

2, da Constituição”.
Assim, ”não havendo qualquer previsão constitucional de possi-

bilidade de restrição dos direitos de acesso aos tribunais e de im-
pugnação contenciosa de actos da Administração, nem havendo qual-
quer direito ou interesse constitucionalmente protegido que seja afas-
tado pela possibilidade de impugnação dos actos de liquidação, nos
casos em que foi efectuado o pagamento voluntário”, seria mate-
rialmente inconstitucional o entendimento perfilhado na decisão e,
pois, de rejeitar, ”por não ser conforme à Constituição, sendo de
adoptar a interpretação que mantém tal conformidade”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, e para o efeito, vem apurado que:
”1 - Foi liquidado à ora impugnante, em adicional e relativamente

a 1989, o I.R.C. de esc. 2.689.515$00, por acréscimo à matéria co-
lectável de esc. 10.027.826$00.

2 - O I.R.C. liquidado teve como data limite de pagamento 9.1.95
e a p. i. da presente impugnação deu entrada na Rep. de Finanças
em 10.4.1995.

3 - A ora impugnante aderiu ao esquema de pagamento previsto
no D.L. no 225/94, de 5 de Setembro, por ”termo de adesão”, tendo
o I.R.C. liquidado sido incluído a pagar em 60 prestações, conjun-
tamente com outras dívidas, não tendo sido ainda contemplado, tendo
as prestações vindo a ser pagas integral e pontualmente - doc. de
fls. 62”.

Vejamos, pois:
A questão posta no presente recurso jurisdicional, reconduz-se à

admissibilidade, ou não, do procedimento impugnatório, por a im-
pugnante ter beneficiado do disposto no Dec.-Lei no 225/94, de 5
Set. - que não de quaisquer leis de amnistia -, como resulta expresso
do probatório.

Tal diploma veio criar incentivos à regularização da cobrança de
tributos e outras receitas administradas pela D. G. C. Impostos, per-
mitindo-se aos contribuintes, como logo o assinala o seu preâmbulo,
”a regularização das suas dívidas em prestações, com redução subs-
tancial dos juros e custas, em prazos que vão dos 18 meses aos 10
anos, dependendo do valor da dívida, e acentuando-se a redução com
a antecipação do pagamento”, bem como igual redução da multa
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ou coima, a 5 ou 10% do aplicado, conforme os casos, desde que
regularizassem a sua situação tributária, nomeadamente pagando o
imposto já liquidado, ainda que em prestações.

Sendo, pois, sua contrapartida uma determinada actividade do con-
tribuinte, tendente quer ao cumprimento da obrigação quer ao pa-
gamento do imposto em falta.

Abdicando da multa, juros e custas, ou de parte substancial deles,
tem-se em vista a arrecadação definitiva do imposto que, assim, surge
do Fisco como compensação para tais benesses.

A opção é, aliás, do contribuinte: ele pode escolher pagar o imposto
mas não a multa ou coima, os juros e as custas, ou só parte reduzida
destes, ou sujeitar-se à decisão do Tribunal para pagar tudo ou nada,
atacando a liquidação no processo de impugnação judicial.

Pelo que não há, aí, qualquer restrição dos direitos de acesso aos
Tribunais ou ao recurso contencioso, constitucionalmente previstos
- artos. 20o, no 1 e 268o, no 4.

Trata-se, antes , de meros condicionamentos, aliás, como se disse,
da opção do contribuinte.

O exposto não sai, aliás, beliscado pelo princípio da legalidade.
É que, por um lado, é sabida a sua compatibilidade com a doutrina

do consentimento e acordo, mesmo no direito penal.
Cfr. Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal.
E, por outro, mesmo estando em causa relações jurídicas indis-

poníveis, isso não se confunde com a escolha do contribuinte em
impugnar, ou não, a liquidação do imposto ou, até, em valer-se ou
não da respectiva caducidade.

No propósito legal, in casu, a arrecadação do tributo é definitiva
- que não mero adiantamento ao tesoureiro - pelo que a utilização,
pelo particular, dos benefícios concedidos, com as preditas contra-
partidas, é incompatível com qualquer procedimento, judicial ou gra-
cioso, que a ponha em causa, maxime, pois, com a impugnação con-
tenciosa da respectiva liquidação.

No ponto específico, o problema é, pois, de interpretação da lei.
Na óptica da recorrente, como do Mo. Po., a própria consagração,

pela lei ordinária, de moratórias ou perdões, seria contrária ao prin-
cípio constitucional da legalidade do imposto, dada a indisponibilidade
dos créditos respectivos e, todavia, trata-se de hipótese de admis-
sibilidade geralmente não contestada.

Não pode ir-se tão longe: se razões de interesse público - como
alcançar uma cobrança mais rápida de receitas tributárias - legitimam
o recurso a medidas de clemência fiscal, a liquidação respectiva não
pode depois ser posta em causa, sob pena de se desvirtuar o equilíbrio
e o próprio augúrio legal.

É que, se improcedente a impugnação contenciosa, não vai depois
cobrar-se a multa ou coima, os juros e as custas perdoadas.

E, por outro lado, o próprio acesso ao Direito e aos Tribunais,
nos termos expostos, contém ínsitos naturais condicionamentos ao
seu exercício: normas de competência, legitimidade, prazos do recurso,
etc.

A inadmissibilidade legal, nas referidas condições, de impugnação
judicial constitui, aliás, jurisprudência largamente maioritária deste
Tribunal, ainda que com alguma divergência de fundamentação.

Cfr. abundante citação no acórdão de 10.5.89 e, mais recentemente,
os Acs. de 17 Out. 90 rec. 5.672, de 13.3.91 rec. 13.086, de 5.6.91
rec. 13.715 e de 9.6.93 - Pleno rec. 13.087.
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Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se a sentença recorrida.

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

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

IVA. Sujeito passivo. Dedução de imposto. Registo do con-
tribuinte. Número não válido. Art.o 121o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não é requisito da dedutibilidade do IVA pago nos inputs
a validade do número de registo do sujeito passivo
que facturou o respectivo imposto, desde que o con-
tribuinte desconheça a situação e ele corresponda ao
do cartão de identificação que este possa controlar.

II — O uso do poder conferido pelo art.o 121o do CPT é
questão que só se coloca depois do julgamento da ma-
téria de facto atinente ao facto tributário e no caso
de o tribunal de facto ficar na situação de fundada
dúvida sobre a existência daquele.

Recurso n.o 21 103. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: João
Martins Gonçalves Costa; Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva
Rodrigues.

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

A — O relatório:

1. A Fazenda Pública, dizendo-se inconformada com o acórdão
do Tribunal Tributário de 2.a Instância de 95.12.05 que negou pro-
vimento ao recurso que interpusera da sentença do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Braga, de 95.01.18, que, por seu lado, julgando
procedente a impugnação judicial deduzida por João Martins Gon-
çalves Costa, com os demais sinais dos autos, anulara o acto de li-
quidação adicional n.o 94044523 de IVA, relativo a 1990, do montante
de 765 000$00, dele recorre para esta formação, pedindo a sua
revogação.

2. A 1.a instância julgou procedente a impugnação judicial sob con-
sideração de que o acto tributário impugnado não se encontrava su-
ficientemente fundamentado porquanto a Administração não poderia
remeter para o contribuinte a obrigação de remover as dúvidas sobre
se o número fiscal aposto nos documentos a que respeita o imposto
liquidado era ou não forjado, por a lei não lhe impor tal obrigação
e nem arredar essas dúvidas a posteriori à custa da sua actividade
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probatória, pois antes da impugnação está o ónus do Fisco de provar
a sua tese através da fundamentação.

3. A 2.a instância negou provimento ao recurso e confirmou a de-
cisão recorrida sob fundamento de que, embora o acto tributário
se encontrasse suficientemente fundamentado, ao contrário do sus-
tentado antes, pois se estribara na invalidade do número fiscal cons-
tante das facturas, ele tinha de ser anulado, com base na outra causa
de pedir alegada pelo impugnante, por haver fundada dúvida sobre
a existência do facto tributário, nos termos do art.o 121o do CPT,
pois, dada a circunstância do número fiscal aposto nas facturas coin-
cidir com o do cartão de identificação de entidade equiparada a pessoa
colectiva e de a emissão deste não ter sido arguida de falsa, não
se sabia se as transmissões tituladas por elas eram verdadeiras ou
falsas.

4. Contra o assim decidido e nas suas alegações de recurso, a re-
corrente pretexta, em resumo, por um lado, que o acórdão recorrido
violou os art.os 19o n.o 1 al. a) e 35o n.o 5 do CIVA porque o que
relevava para saber se o impugnante podia deduzir o imposto não
era saber se o número fiscal mencionado nas facturas coincidia com
o constante do cartão de identificação cuja emissão não fora arguida
de falsa, mas a de saber se o emitente era ou não um verdadeiro
sujeito passivo, dado que só o imposto liquidado por este poderá
ser deduzido, e estava provado que ele não o era em virtude de
não constar do registo de contribuintes do IVA e, por outro, que
ele aplicou erradamente o art.o 121.o do CPT porque, no caso concreto,
não havia lugar a essa aplicação por ressaltar dos elementos existentes
do processo que as transmissões eram simuladas.

5. O recorrido não contra-alegou.
6. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste tribunal emitiu parecer

no sentido do não provimento do recurso por este se estribar no
pressuposto de facto de que as transmissões eram simuladas, mas
que este não tinha sido estabelecido no acórdão recorrido.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação.
1. A matéria de facto.
Em sede de facto, o acórdão recorrido deu como provado o seguinte

quadro:
a) - Os Serviços de Administração do IVA, socorrendo-se dos dados

fornecidos pelos Serviços de Fiscalização Tributária, liquidaram adi-
cionalmente ao recorrido IVA, no montante de 765 000$00, referente
aos períodos de 1/1 a 31/12/90.

b) - Isto porque aquele deduziu IVA com base em documentos
constituídos pelas facturas juntas a fls. 17 e 18, das quais consta um
número de contribuinte - 803 510 123 - que não existe no cadastro.

c) - Da fotocópia de fls. 34 verifica-se que o referido número fiscal
é inválido.

d) - Do cartão de identificação de entidade equiparada a pessoa
colectiva, fls. 24, consta que tal número fiscal foi atribuído a José
Martins de Oliveira, empresário em nome individual.

2. As questões decidendas.
As questões submetidas ao conhecimento deste tribunal ad quem

traduzem-se, essencialmente, em saber se é requisito material do di-
reito a deduzir o IVA suportado nos in puts a validade perante o
respectivo registo administrativo da identificação constante do res-
pectivo cartão emitido pelo respectivo serviço e se houve errada apli-
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cação do art.o 121o do CPT por estar demonstrado nos autos que
as transmissões tituladas pelas facturas a que respeita o imposto im-
pugnado são simuladas.

3. Do mérito do recurso.
3.1. A primeira questão.
A resposta à primeira pergunta não pode deixar de ser negativa.
A economia do imposto sobre o valor acrescentado assenta no

princípio da dedução ao imposto liquidado nos outputs do imposto
suportado ou devido nos inputs, em termos de só a sua diferença
ser devida.

O n.o 1 do art.o 19o do CIVA contém a enunciação deste princípio,
explicitando os casos em que se considera haver imposto suportado
nos inputs que, como tal, é dedutível.

Um desses casos é precisamente o do imposto que tenha sido fac-
turado na aquisição de bens ou serviços por outros sujeitos passivos
(al. a)).

Como é evidente, a dedução pressupõe, por um lado, que se tenham
verificado, na prática da vida, as operações económicas correspon-
dentes às do tipo enunciado na norma de incidência e, por outro,
que o imposto devido tenha sido, também realmente, facturado (li-
quidado) pelo sujeito passivo.

Doutra forma tudo se reconduziria a uma figuração ou represen-
tação abstracta e esta, por natureza, não pode ser causa legal de
imposto (cfr. art.os 1o e n.o 3 do art.o 19o do CIVA).

Mas não pode confundir-se o conceito de sujeito passivo com o
da identificação fiscal de uma tal qualidade cuja obtenção a lei impõe
àquele (art.o 30o do CIVA), como se fosse ontologicamente a mesma
coisa ou realidade jurídica.

Sujeito passivo é quem tem com o facto tributário o vínculo de
adstrição enunciado na norma de incidência (art.o 2o).

Identificação fiscal corresponde ao atributo conferido pela Admi-
nistração de uma característica expressa por um número de ficheiro
de registo a quem se encontra numa posição de contribuinte.

A lei não faz depender a qualificação de sujeito passivo da sua
inscrição no registo.

Basta dizer que ela apenas obriga a que o sujeito passivo se inscreva
no registo no caso de efectuar mais do que uma operação tributável
em IVA nos termos da alínea a) do n.o 1 do art.o 2o do CIVA (art.o 30o

do mesmo compêndio).
O conceito de sujeito passivo que é utilizado no n.o 1 do art.o 19o

do CIVA é aquele que foi adoptado para definir a incidência subjectiva
deste tipo de imposto, tipo este que, por natureza, funciona segundo
um princípio geral de dedução do imposto pago nos inputs.

Mas isto não quer dizer que o princípio geral de dedução do imposto
não possa sofrer limitações só porque houve um sujeito passivo a
facturar imposto nas transmissões de bens a outro sujeito passivo.

São as excepções à regra que não podem, porém, servir para a
negar. O n.o 2 do art.o 19o consagra exactamente a excepção ao prin-
cípio (quanto ao n.o 3, da não dedutibilidade do imposto resultante
de operação simulada, não poderá, em boa verdade, falar-se de ex-
cepção a tal princípio em virtude dela não caber, por natureza, nele).

Todavia, prescrevendo a lei, em excepção ao princípio geral referido,
que só possa deduzir-se o imposto mencionado em facturas e do-
cumentos equivalentes passados em forma legal (n.o 2 do art.o 19o)
e havendo estes, para tanto, de conter os números de identificação
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fiscal dos fornecedores dos bens ou prestador de serviços e do seu
destinatário ou adquirente (n.o 5 do art.o 35o), ocorre perguntar se
não medirá a lei a qualidade de sujeito passivo para efeitos de dedução
do imposto pela existência e validade da identificação fiscal?

É pela resposta afirmativa que se bate o Fisco, lembrado com certeza
da posição tomada pelos tribunais, ao tempo do imposto de tran-
sacções, de cometer ao alienante o ónus de averiguar da veracidade
das declarações modelo 6 e da identificação do adquirente (cfr., entre
outros, Acs. deste tribunal de 27.10.82 e de 24.10.84, in ADs
n.o 260o-1046 e 278o-190).

Há, no entanto, que notar que o preceito fala apenas da obrigação
das facturas e documentos mencionarem a identificação fiscal dos
sujeitos passivos, não cometendo explicitamente ao adquirente a obri-
gação de controlar se a identificação fiscal constante do documento
e correspondente ao documento respectivo que a certifica é válida
ou não.

Parece, no entanto, evidente, - não reclamando a solução do caso
uma posição assertórica sobre a matéria, por a situação não vir dis-
cutida, - que não tem sentido desonerar-se o sujeito passivo que pre-
tende deduzir o imposto pago nos inputs da obrigação de controlar
a menção do número fiscal do contribuinte do fornecedor pelo cartão
de identificação respectivo atribuído pela Administração Fiscal e que
lhe incumbirá suportar as consequências da sua atitude negligente.

Esta é uma obrigação que é um contraponto da razão de ser legal
de tal exigência, pois, a ser doutro modo, cair-se-ia na irrazoabilidade
de se estar a valorar positivamente uma abstracção de números que
cada um escrevesse da sua cabeça no documento.

Mas nessa identificação não se poderá ir ao ponto de se obrigar
o contribuinte a indagar se o cartão donde consta o número de iden-
tificação fiscal mantém a validade que os seus elementos fazem pre-
sumir, sob pena de se estrangular e inviabilizar o comércio jurídico
e de entupirem os canais de comunicação e de informação da Ad-
ministração Fiscal.

E exibição de um cartão de identificação objectivamente válido
tem de considerar-se suficiente, atenta a presunção de verdade de
tal documento autêntico (art.os 369o a 372o do C. Civil).

Só se compreende que não seja assim quando o contribuinte co-
nheça a situação, mas aqui por força da validade do princípio da
irrelevância da fraude à lei ou do venire contra factum proprium.

A não dedutibilidade do imposto resultante de operações simuladas
ou em que seja simulado o preço constante da factura ou documento
equivalente (n.o 3 do art.o 19o do CIVA) ou a responsabilidade so-
lidária do adquirente dos bens nos casos em que ela está prevista
na lei (art.o 72o do CIVA) nada tem que ver com o aspecto que
vem de ser apreciado.

Basta notar que a identificação fiscal pode, neste caso, ser até ver-
dadeira e estar válida.

A não dedutibilidade assenta aqui em razões diferentes que estão
expressadas e são evidentes, prendendo-se ou com a natureza das
coisas ou com o propósito de responsabilizar o contribuinte pelos
casos mais gritantes propiciadores de evasão fiscal.

Sendo assim, a mera circunstância de não ser válido perante o
respectivo registo administrativo o número de identificação fiscal do
contribuinte não é, por si próprio, suficiente para se deixar de con-
siderar juridicamente o emitente de tais documentos como sujeito
passivo para efeitos da dedução do imposto por ele facturado.
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Porque assim é, o acórdão recorrido não violou os citados art.os 19o

n.o 1 al. a) e 35o n.o 5 do CIVA.
3.2. A segunda questão.
Esta questão é formulada a partir de um pressuposto de facto que

não se verifica.
Diz a recorrente estar provado nos autos que as operações tituladas

pelas ditas facturas são simuladas.
Mas ao que parece, ela tira esta conclusão a partir do seu raciocínio

de que, não sendo válido o número fiscal do contribuinte nelas men-
cionado, o seu emitente não poderia considerar-se sujeito passivo
de imposto para efeitos de dedução do mesmo e as operações res-
pectivas seriam simuladas.

Ora, a divergência entre o que na realidade da vida aconteceu
e o que se fez constar das facturas, que a tanto se reconduz a simulação,
tem que ver com a existência dos factos tributários e não com qualquer
qualificação legal, diga esta respeito à fonte do imposto ou a outro
domínio do seu regime jurídico, como é aquele da qualificação do
sujeito passivo para efeitos de dedução do imposto.

Não há, como já se disse, qualquer relação de necessidade lógi-
co-jurídica que obrigue a dar como pressuposta uma realidade jurídica
a partir da outra.

Sendo assim, e porque a decisão judicial não vem impugnada sob
fundamento de que tenha fixado os factos materiais da causa com
violação de qualquer disposição legal expressa que exigisse certa prova
para os dar como assentes ou que a fixação efectuada desrespeita
qualquer norma legal expressa fixadora da força probatória dos meios
de prova admitidos no nosso sistema jurídico, casos em que o recurso
de revista poderia levar à alteração do quadro fáctico pertinente (n.o 2
do art.o 721o e n.o 2 do art.o 722o do C.P.Civil e n.o 4 do art.o 21o

do ETAF), tem este tribunal de aceitar a expressão com que os mesmos
foram dados como assentes.

Ora, tendo o tribunal a quo concluído, após o seu julgamento da
matéria de facto, ter dúvidas sobre se as operações tituladas pelas
facturas a que respeita a liquidação adicional se verificaram ou não
na prática da vida, ou seja sobre se elas eram verdadeiras ou simuladas,
não lhe restava outro caminho, indiscutidos que estavam os demais
requisitos de dedução do imposto, que anular a liquidação adicional
nos termos do art.o 121o do CPT.

Na verdade, a invocação de tal preceito tem-se exactamente por
autorizada para resolver no sentido apontado as dúvidas que, em
sede probatória, se tenham sobre a existência dos factos tributários
e tal é a situação no caso em apreço, segundo aí se afirma e tem
de ser acatado por este tribunal ad quem.

Temos, portanto, de concluir não existir qualquer violação do citado
preceito do art.o 121o do C.P.T.

C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.
Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 97.01.22. — Benjamim Silva Rodrigues — Relator — José
Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

187

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Oposição. IROMA. Taxas de utilização. A ilegitimidade subs-
tantiva. Alvará.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A ilegitimidade substantiva decorrente de o executado não
ter sido o utilizador dos serviços dos matadouros do IRO-
MA a que respeitam as taxas de utilização exequendas
não é fundamento legal de oposição à execução.

II — As taxas de utilização não são tributos que incidam sobre
a posse do alvará ou do estabelecimento de talho mas
sobre a prestação de serviços dos matadouros.

III — O alvará consubstancia apenas uma autorização admi-
nistrativa que legaliza o comércio de carnes por este estar
sujeito a determinadas condicionantes administrativas.

Recurso n.o 21 131. Recorrente: José Ferraz de Sousa. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva Ro-
drigues.

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

A — O relatório.
1. José Ferraz de Sousa, NIPC 802614795, com os demais sinais

dos autos, deduziu oposição contra a execução fiscal movida contra
si para cobrança da quantia de 972 000$00, proveniente de taxas de
utilização de matadouro devidas ao IROMA relativas aos meses de
Janeiro a Maio de 1991, alegando não ser, desde 26 de Fevereiro
de 1991, o proprietário do talho Passos Manuel, em Matosinhos, para
o qual as carnes foram abatidas, em virtude de o ter trespassado,
e jamais ter utilizado os serviços do matadouro a que respeitam as
taxas.

2. A oposição foi julgada improcedente por sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo-2a Secção), de 95.03.28,
por, em resumo, os factos alegados não se subsumirem aos funda-
mentos de oposição tipificados nas al.s a) e b) do arto 286o do CPT,
em virtude de as taxas exequendas não corresponderem a tributo
sobre os bens ou o seu rendimento do talho e a ilegalidade de que
podem padecer se traduzirem numa ilegalidade em concreto, recon-
duzível à da inexistência do facto tributário, que teria de ser alegada
em meio de impugnação judicial contra a sua liquidação, e não a
uma ilegalidade abstracta.

3. Desta decisão, o oponente recorreu para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, sustentando ter o tribunal recorrido julgado mal ao
não considerá-lo parte ilegítima, nos termos da al. b) do no 1 do
arto 286o do CPT, por ter tido a posse e fruição do talho durante
o período a que respeita a dívida exequenda.

Mas este tribunal negou provimento ao recurso, pelo seu acórdão
de 96.03.12, por considerar que a taxa exequenda não respeitava a
tributo que, segundo o seu tipo legal, incidisse sobre a posse de bens,
mas a tributo devido pela prestação de serviço de abate de animais,



1 Cfr. o recente Ac. de 23.10.96, in Rec. 20 390.
2 Cfr. o n.o 1.o da Portaria n.o 72/91, de 28 de Janeiro, que regula e fixa «os custos

máximos dos serviços prestados de abate nos matadouros do IROMA...».
3 Note-se que se poderá falar de alvará tanto por referência à autorização administrativa

(ao acto administrativo) como também por referência ao título formal emitido pela autoridade
administrativa que certifica aquela autorização.
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e só a ilegitimidade correspondente a casos daquele tipo estar prevista
como fundamento de oposição na al. b) do no 1 do arto 286o do
CPT quando nele se fala de ilegitimidade «. . . por não ser, no período
a que respeita a dívida exequenda, o possuidor dos bens que a
originaram. . .»

4. Afirmando-se novamente inconformado com o decidido, o opo-
nente recorre para esta formação judicial pedindo a sua revogação.

Pretexta o recorrente, nas suas alegações de recurso, que o tribunal
a quo fez uma errada aplicação da al. b) do n.o 1 do art.o 286.o
do CPT não julgá-lo parte ilegítima, pois se mostra provado que não
foi ele quem teve a posse do alvará ao abrigo do qual o abate se
fez durante o período em causa e, portanto, quem teve a sua fruição
e do serviço de abate de animais que o mesmo faculta, mas outrem.

5. A Fazenda Pública não contra-alegou.
6. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste tribunal emitiu parecer

no sentido do não provimento do recurso por a decisão recorrida
ter feito uma correcta interpretação da al. a) do n.o 1 do art.o 286.o
do CPT e por o recurso vir baseado num facto (a falta de posse
do alvará) que o tribunal a quo não estabeleceu.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
A questão a decidir é a de saber se as taxas exequendas provenientes

da utilização dos serviços de matadouro do IROMA se configuram
como taxas que incidam sobre a posse ou fruição do alvará que pos-
sibilite aquela utilização cuja falta possa ser subsumida ao fundamento
de oposição à execução de ilegitimidade substantiva resultante de
«. . .não se ter sido, durante o período a que respeita a dívida exe-
quenda, o possuidor dos bens que a originaram. . .», prevista na al. a)
do n.o 1 do art.o 286.o do CPT.

2. A matéria de facto.
O quadro de facto a considerar por este tribunal ad quem e que

foi dado como provado na decisão recorrida é o seguinte:
a) - Por falta de pagamento de taxas de utilização do Matadouro

de Matosinhos, referentes aos meses de Abril e Maio de 1991, foi
instaurado processo executivo contra José Ferraz de Sousa, ora
recorrente.

b) - No dia 26.02.90, porém, este e sua mulher trespassaram à
sociedade “Branco e Salgueiro” um estabelecimento comercial de ta-
lho, instalado no r/chão do prédio urbano sito na Av. da República
n.o 246, Matosinhos.

c) - A partir desta data, o recorrente não mais voltou a utilizar
os serviços de tal matadouro.

d) - Aquela firma “Branco e Salgueiro”, em 10.04.91, trespassou
o referido talho à firma Pecuária Sousa Sarmento e Manuel Francisco
Sousa Sarmento.

e) - No Matadouro de Matosinhos existia um alvará de licencia-
mento do talho acima referido, com data de 6/8/86, atribuído ao
recorrente.

f) - Até 27/4/93 não foi comunicada qualquer alteração ao referido
alvará.

g) - O Director do Matadouro de Matosinhos permitiu, a partir
de Janeiro de 1991, que o Sr. Sarmento abatesse gado em nome
do ora recorrente, bem sabendo que aquele não tinha qualquer licença.

3. Do mérito do recurso.
A questão decidenda.
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A ilegitimidade de que se fala na al. b) do n.o 1 do art.o 286.o
do C.P.Tributário, derivada da circunstância de a pessoa citada (ou
seu sucessor), embora figurando no título executivo, não ter sido,
durante o período a que respeita a dívida exequenda, o possuidor
dos bens a que respeita, apenas abrange, como vem sendo dito neste
tribunal 1 aqueles casos em que a dívida exequenda corresponda a
um tributo que tenha a posse durante certo período como elemento
do facto tributário tipificado na lei de incidência.

Trata-se de uma ilegitimidade substantiva ou, dito de outra forma,
de uma ilegalidade material da dívida de imposto traduzida no facto
de, face à lei substantiva, não se ser sujeito da respectiva obrigação
jurídica, o que quer dizer que, à face dessa lei, tem de constituir
elemento da fonte ou causa legal, simples ou complexa, da obrigação
de imposto (facto tributário objectivo ou subjectivo) a posse de bens
durante certo período.

A razão da lei permitir, nestes casos e neste âmbito - contra a
posição que tomou nos outros tributos -, a apreciação da legalidade,
em concreto, da liquidação - em que, ao fim e ao cabo se traduz,
a ilegitimidade substantiva derivada do facto de não ser sujeito passivo
da respectiva obrigação de imposto -, reside, essencialmente, não no
facto de se estar perante uma ilegalidade deveras chocante (a ile-
galidade de inexistência dos factos tributários poder-se-á verificar em
relação a qualquer outro tributo), mas no de tais tributos, ao be-
neficiarem do direito de sequela cuja eficácia ocorre no processo
executivo, postularem também essa defesa no mesmo processo.

Era, por exemplo, o caso da contribuição predial (art.o 6.o, maxime,
§§ 5.o e 6.o do C.C.P.I.A.) e, hoje, da contribuição autárquica (art.o 8.o
do C.C.A.).

A taxa exequenda, como se nota até dos termos com que foi bap-
tizada, não corresponde, à face das normas que a regulam, à de um
tipo de tributo que incida sobre os bens ou sobre o seu rendimento,
como é o caso dos acabados de referir.

A posse do alvará ou do estabelecimento cuja exploração aquele
licencia não é elemento do tributário modelado pela lei para o tipo
de taxa de que resulta a liquidação da dívida exequenda: não é a
posse do alvará ou do estabelecimento de talho, durante certo período
de tempo, que constitui o facto que origina a dívida, mas sim a uti-
lização de serviços de abate dos matadouros do IROMA 2.

A posse do alvará apenas legaliza administrativamente o exercício
da actividade de exploração do comércio das carnes ou do comércio
de talho por este estar sujeito a determinadas condicionantes ad-
ministrativas ou restrições.

Ele é um mero título jurídico administrativo que autoriza o fun-
cionamento do estabelecimento 3.

O facto dos matadouros do IROMA não abaterem animais ou
fornecerem carne a quem não está licenciado para o seu comércio
prende-se ainda e tão-só com o controlo da legalidade do exercício
deste comércio e da sua conduta administrativa daqueles matadouros.
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Isso não converte as taxas que cobram pela prestação dos serviços
a que obrigatoriamente os talhos têm de recorrer quando comer-
cializam carne abatida ou obtida de tais matadouros em taxas sobre
a posse do alvará que licencia o comércio do talho.

Pode haver alvará sem que se tenham de pagar taxas de utilização
do matadouro. Basta que não se utilizem os seus serviços, vendendo-se
produtos que não requerem essa utilização.

Está assim afastada a possibilidade jurídica da eventual ilegitimi-
dade substantiva do oponente (ou seja, dele não corresponder, em
concreto, ao tipo de sujeito previsto na norma de incidência subjectiva,
como parece ter acontecido), decorrente do facto de o recorrente
não ter sido o utilizador dos citados serviços, ser considerada fun-
damento de oposição, a coberto da citada al. b) do n.o 1 do art.o 286.o
do CPT.

Tal quer dizer que, no caso do tipo deste tributo, a reacção da
pessoa de quem se exija o seu pagamento terá de ser feita contra
o acto de liquidação que o título executivo vem mais tarde a certificar,
sendo o processo de impugnação judicial o meio processual idóneo
para tanto (art.os 120.o e 154.o do CPT), e não contra a execução
fiscal instaurada com base neste, mediante oposição.

Isso vem sendo dito ao recorrente desde a 1.a instância. A eventual
ou hipotética circunstância de o sujeito não ter sido antes notificado
não altera os termos das coisas, reflectindo-se apenas na não ca-
ducidade do direito de impugnar pelo decurso do prazo legal que
para tanto esteja consagrado na lei (em regra, de 90 dias - art.o 123.o
do CPT).

Temos, portanto, que concluir que o acórdão recorrido que se es-
tribou num entendimento que se posta ao lado deste, não merece
ser censurado.

VII - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste
tribunal em negar provimento ao recurso e confirmar o douto acórdão
recorrido.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 70 %.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Benjamim da Silva Rodrigues
(relator) — José Joaquim de Almeida Lopes — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recursos jurisdicionais. Fundamento. Poderes de cognição do
STA.Improcedência do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Tratando-se de um processo inicialmente julgado pelos
tribunais tributários de 1a instância, a Secção de Con-
tencioso Tributário do STA apenas conhece de matéria
de direito e, por isso, o fundamento do recurso que lhe
é dirigido só pode ser a violação de lei substantiva ou
desta e de lei de processo.
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2 — De modo que esta Secção, funcionando no caso como
tribunal de revista, não poderá exercer censura sobre a
decisão da matéria de facto constante do aresto recorrido,
salvo se, nessa decisão, tiver sido cometida ofensa de
disposição expressa de lei.

3 — Consequentemente, não se verificando esta última hipó-
tese e implicando a discussão proposta pelo recorrente
a apreciação daquela decisão, o recurso terá de im-
proceder.

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

Lucílio dos Santos Carvalheiro, devidamente identificado nos autos,
recorre do acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 16
de Março de 1996, que, em recurso para ali interposto, confirmou
a sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Braga, de 8.3.95, que julgara improcedente a oposição pelo ora
Recorrente deduzida à execução fiscal, originariamente movida a ”Gil-
vi - Indústria de Confecções, Lda”, e, posteriormente, revertida contra
ele, oponente, para cobrança coerciva da quantia de Esc.
16.902.126$00, por dívidas à Segurança Social dos meses de Julho
de 1989 a Junho de 1992.

Na sua alegação, o Recorrente formula estas conclusões:
”A) O regime estabelecido no arto 13o do CPT, bem como o regime

anterior, nos termos das disposições conjugadas do arto 13o do De-
creto-Lei no 103/80, de 9/5, e arto 78o do C.S.Comerciais, por força
do artigo único do Decreto-Lei no 68/87, de 09 de Fevereiro, consagram
a responsabilização dos gerentes de facto que efectivamente, pelo
pelouro que lhes está distribuído, por acção ou omissão, originaram
a diminuição das garantias patrimoniais da sociedade devedora;

B) No caso dos presentes autos, ficou demonstrado que o recorrente
se limitava à gestão de facto do sector produtivo, constituindo, por
parte dele, o assinar documentos, contratar pessoal e fixar preços,
unicamente parte do conteúdo das suas funções restritas dentro da
sociedade;

C) Provado estando no processo que um único gerente - João Santos
- se encarregava do sector administrativo, só este gerente deve ser
responsabilizado ...”.

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 de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
Em matéria de facto, o acórdão recorrido regista o seguinte:
a) - Na Repartição de Finanças de Vila Verde corre termos contra

Gilvi - Ind. Confecções, Lda, a execução fiscal no 910600709 e apensos,
por dívidas ao Centro Regional de Segurança Social de Braga, dos
meses de Julho e Agosto de 1989, no montante de 541.780$00, de
Março, Abril, Junho, Julho e Setembro de 1990, no montante global
de 2.775.056$00, dos meses de Janeiro a Junho de 1992, no montante
global de 3.482.892$00, dos meses de Outubro a Dezembro de 1990,
no montante global de 2.277 410$00, dos meses de Abril e Junho
de 1991, no montante global de 1.211.568$00, e dos meses de Maio
a Dezembro de 1991, no montante global de 6.613.420$00 (cfr. docs.
fls. 39 a 45);
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b) - A execução reverteu contra o oponente, na qualidade de res-
ponsável subsidiário, tendo sido citado por carta registada com AR,
assinado em 18.01.94 (cfr. doc. fls. 46);

c) - O oponente deduziu a presente oposição em 10.02.94;
d) - A sociedade devedora originária foi constituída, por escritura

pública de 04.05.89, entre João Manuel Gomes dos Santos, Domingos
Gomes Ferreira de Almeida e o oponente, constando do artigo quarto
que ”a sociedade é representada e administrada por todos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes. Para obrigar a sociedade é ne-
cessária a assinatura conjunta de dois gerentes, bastando a de um
só para actos de mero expediente” (cfr. doc. fls. 18 a 21);

e) - Por escritura pública de 16.10.91, o sócio Domingos Gomes
Ferreira de Almeida dividiu e cedeu a quota, que tinha na sociedade
devedora originária, aos outros dois sócios e renunciou à gerência
(cfr. doc. fls. 23 a 26);

f) - No período a que respeita a dívida exequenda, referido em
a), o oponente exercia, de facto, funções de gerência, na sociedade
devedora originária, assinando documentos que a responsabilizavam,
fazendo todos os actos normais de gestão, como contratos, preços
e admissão de pessoal e dirigindo o sector produtivo da empresa,
sendo o sector administrativo dirigido pelo sócio gerente João dos
Santos (depoimentos de fls. 79 e vo);

g) - O oponente subscreveu, em representação da Gilvi Lda, a
carta, datada de 18.03.92, junta por fotocópia a fls. 8, cujo conteúdo
aqui se dá por reproduzido, devolvida pelo destinatário, pelas razões
que fez constar da mesma e aqui também se reproduzem”.

Estes os factos.
Cuidemos agora da solução jurídica adequada no âmbito do pre-

sente recurso, mas sem perder de vista os limites dos poderes cognitivos
desta formação jurisdicional.

Para tanto, e antes do mais, haverá que atentar no arto 21o, no

4, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto-Lei
no 129/84, de 27 de Abril), segundo o qual, tratando-se, como no
caso vertente, de um processo inicialmente julgado pelos tribunais
tributários de 1a instância, a Secção de Contencioso Tributário do
STA ”apenas conhece de matéria de direito” e, por isso, o fundamento
do recurso - que, como o ora em apreço, lhe é dirigido - só pode
ser a violação de lei substantiva ou desta e de lei de processo (cfr.
arto 722o, no 1, do CPC).

De modo que esta Secção, funcionando no caso como tribunal
de revista, não poderá exercer censura sobre a decisão da matéria
de facto constante do aresto recorrido, pois, nos precisos termos do
no 2 daquele arto 722o, ”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, como bem se vê das conclusões da minuta do presente recurso
- as quais, como é sabido, delimitam o âmbito do recurso e fixam
o respectivo objecto -, o Recorrente estrutura a sua tese com base
na alegação de que ”no caso dos autos ficou demonstrado que o
recorrente se limitava à gestão de facto do sector produtivo...”, pelo
que, ”provado estando no processo que um único gerente - João
Santos - se encarregava do sector administrativo, só este gerente deve
ser responsabilizado...”, assim discutindo a matéria de facto fixada
pelo Tribunal ”a quo”, em zona da ”prova livre”.
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Na verdade, e fundamentalmente, o Recorrente questiona a as-
serção fáctica, constante do aresto recorrido, de que ”o oponente,
além de dirigir o sector produtivo da empresa, intervinha também
na gestão corrente da mesma...” (fls. 113), de que ”a referida repartição
de funções não pode ser vista senão como a tentativa de uma melhor
gestão dos vários sectores da empresa...” e de que ”o oponente, além
de dirigir o sector produtivo da empresa, exerceu, de facto, a gerência
da sociedade, noutros domínios...” (fls. 114).

Sendo assim, e sabendo-se que ao domínio da matéria de facto
pertencem quer os factos provados, quer as ilações deles extraídas,
quer ainda os juízos de valor sobre os mesmos emitidos, forçoso será
reconhecer que a tese do Recorrente colide frontalmente com o campo
factual traçado pelo Tribunal ”a quo” e, por isso, está desde logo
votada ao insucesso.

Por outras palavras, e em suma, a discussão proposta pelo Re-
corrente implicaria sindicar a decisão da matéria de facto proferida
pelo Tribunal Tributário de 2a Instância, o que, no caso, e como
se viu, está legalmente vedado a esta Secção.

Termos em que, e pelo exposto, vai negado provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, com 60 % de procuradoria.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Santos Serra — Abílio Bordalo —
Rodigues Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Contribuições para a Segurança Social. Privilégio mobiliário
geral. Créditos constituídos após a penhora. Juros de mora.
Graduação de créditos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os créditos por contribuições para a Segurança Social
e respectivos juros de mora (como por impostos indi-
rectos) gozam de privilégio mobiliário geral ainda que
nascidos posteriormente à penhora e até ao fim do prazo
da reclamação de créditos.

II — O privilégio mobiliário geral atribuído às contribuições
abrange os seus juros de mora pelo período correspon-
dente ao da constituição da dívida.

Recurso no 21 191. Recorrente: Centro Regional de Segurança Social
do Norte; Recorridas: Tapilimpa, Companhia de Limpezas e Fa-
zenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva Ro-
drigues.

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

A - O Relatório.
1. O Centro Regional de Segurança Social do Norte, dizendo-se

inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância
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do Porto (1o Juizo - 1aSecção), de 96.04.26, no segmento em que
esta e na parte que lhe diz respeito, ao efectuar a graduação dos
créditos reclamados pela Fazenda Pública e pelo recorrente, prove-
nientes, respectivamente, de IVA e contribuições para a Segurança
Social e respectivos juros de mora, destrinçou, graduando em segundo
e quarto lugar (por lapso evidente de escrita escreveu-se por repetição
3o), os seus créditos verificados até à penhora dos créditos verificados
após a penhora, conferindo preferência àqueles sobre estes, e limitou
a graduação, no que toca aos juros, apenas aos dos últimos dois anos,
dela recorre directamente para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

2. Em favor desta pretensão e nas suas alegações de recurso, o
recorrente pretexta, em resumo, que a limitação ao período de dois
anos do privilégio mobiliário relativo aos juros estabelecidos nos
artos 734o e 736o no 1 do C.Civil não se aplica aos créditos da Segurança
Social, pelo facto dos DL.s 512/76 e 103/80, de 3 de Julho e 9 de
Maio, não a estabelecerem e de, assim, se ter por derrogada a lei
geral, sob pena de saírem defraudados os objectivos do legislador
daqueles diplomas de acautelar de forma eficaz os interesses da po-
pulação benefeciária.

Por outro lado diz que, estando o privilégio mobiliário da recorrente
definido pela lei especial sem qualquer referência à data da penhora,
não poderão destrinçar-se os créditos verificados antes dos depois
dela, respeitando a distinção efectuada no art.o 822o do C.Civil apenas
às garantias reais propriamente ditas e não aos privilégios.

3. Não houve contra-alegações das recorridas (executada e Fazenda
Pública).

4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste tribunal emitiu parecer
no sentido do provimento do recurso por a tese do recorrente se
equivaler à melhor interpretação da lei e com apoio em jurisprudência
anterior deste tribunal.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. As questões decidendas.
São duas as questões propostas para decisão deste tribunal ad quem:

uma é a de saber se, havendo contribuições constituídas antes e depois
da penhora, elas podem ser graduadas, no confronto entre si e com
outros créditos que hajam sido também reclamados, de modo a dar-se
preferência às constituídas antes da penhora sobre os créditos cons-
tituídos depois da penhora; a outra é a de saber se o privilégio mo-
biliário geral de que gozam as contribuições para a Segurança Social
se restringe, no que toca aos juros, aos do período de dois anos.

2. A matéria de facto.
A decisão recorrida deu como reconhecidos os créditos que haviam

sido reclamados, os quais são provenientes de IVA e contribuições
para a Segurança Social e foram liquidados, quer uns quer outros,
antes e depois da data da penhora.

Deu-se ainda como provado que a penhora recaiu sobre bens móveis
e foi efectuada em 29.08.88.

3. Do mérito do recurso (o direito e os factos).
3.1 Da primeira questão.
A decisão recorrida destrinçou os créditos reclamados constituídos

antes dos depois da penhora, graduando os primeiros com preferência
em relação aos segundos por entender que, muito embora todos eles
proviessem de impostos indirectos ou de contribuições para a Se-
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gurança Social e gozassem enquanto tal de privilégio mobiliário geral,
não poderiam os nascidos depois da penhora ser graduados no mesmo
plano dos nascidos antes dela em virtude da penhora conferir ao
exequente, nos termos do arto 822o do C. Civil, o direito de ser pago
com preferência a qualquer credor que não tenha garantia real an-
terior, salvo casos especiais como os dos impostos directos inscritos
para cobrança depois da penhora mas ainda no seu ano de realização,
e aqueles ainda não existirem nesse momento da penhora por terem
nascido posteriormente.

Pese embora a aparente consistência axiológico-sistemática em que
assente o raciocínio o senhor juiz a quo, ele não pode ser acom-
panhado.

Na verdade, ele parte de uma deficiente compreensão da natureza
dos privilégios e do verdadeiro significado da garantia da penhora.

Diz a lei (arto 733o do C. Civil), explicitando em que é que se
traduz a essência do privilégio creditório, que este «... é a faculdade
que a lei, em atenção à causa do crédito (itálico nosso), concede a
certos credores, independentemente do registo, de serem pagos com
preferência a outros».

O privilégio creditório é, pois, um atributo com que a lei adorna,
por si própria e independentemente de qualquer registo, certos cré-
ditos. Ele só existe quando a lei o prevê. Ele é atribuído pela lei
por mor da especial protecção que é reclamada pelo tipo de causa
geradora do crédito (tenha esta natureza legal ou contratual). A de-
finição legal acabada de enunciar explicita, ainda que tal fosse dis-
pensável na economia da legiferação, esta ratio legis da instituição
do privilégio sempre que esta acontece.

O privilégio creditório, porque intrinsecamente ligado à causa ge-
radora do crédito, nasce acoplado a esta, nasce com esta.

O preceito não referencia ou subordina a faculdade do credor mu-
nido de privilégio de ser pago com preferência a outros credores
à penhora.

A concessão da faculdade está apenas afirmada em função dos
outros credores concorrentes, sem que se diga quais são estes e em
relação ao momento do pagamento («... a faculdade de ser pago...»).

A determinação de quem serão estes, ou o grau de privilégio, é
questão que é resolvida pelo legislador ou de forma genérica
(artos 747o e 748o do C. Civil) ou caso a caso quando institui o privilégio
(v. g. arto 1o e 2o do DL no 512/76, de 3 de Julho, 10o e 11o do
D.L. no 103/80, de 9 de Maio).

Dentro deste prisma, a penhora aparece ao lado dos privilégios
creditórios, como uma mera garantia do crédito que dela goze e que
encorre com a daqueles.

A circunstância da lei referenciar a atribuição do privilégio cre-
ditório a certos créditos, como o dos impostos directos, à data da
penhora (artos 736o, no 1 e 744o do C. Civil), não quer dizer que
esta tenha de ser um marco divisório de destrinça entre créditos nas-
cidos antes e depois para efeitos de graduação.

Tal aspecto apenas contende com os termos da definição legal
da instituição do privilégio creditório. Nesses casos, ele faz parte do
critério de definição de existência do privilégio creditório e não do
de conformação dos termos em que os privilégios se hão-de escalonar
com a penhora quando legalmente existam sem referência a ela, como
é seguramente o caso dos impostos indirectos e das contribuições
para a Segurança Social (vide, preceitos supra dos DL.s nos 512/76
e 103/80).
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Sendo assim, teremos de concluir que, desde que exista legalmente
o privilégio creditório, e ele existe, na espécie de mobiliário geral,
no tocante aos impostos directos relativamente aos inscritos para co-
brança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente,
e nos dois anos posteriores, e no tocante aos impostos indirectos
(arto 736o do C. Civil) ou às contribuições para a Segurança Social
sem dependência dessa data (art.os 1o do DL. no 512/76 e 10o do
DL. no 103/80), o crédito tem de ser graduado dentro da ordem ou
degrau que a lei lhe assinala.

A questão reconduz-se a um mero problema de saber se existe
o privilégio à face do critério legal que o institui.

Desde que se tenha constituído o privilégio, ele tem de funcionar
na graduação, diga ele respeito a imposto liquidado antes ou depois
da penhora, desde que o respectivo benefeciário possa ainda reclamar
o respeito pela sua garantia, ou seja a faculdade de pagamento pri-
vilegiado, o que pode ser conseguido, pelo, menos, até que se esgote
o prazo legal em que os credores são convocados para formular as
suas reclamações de créditos.

Esta conclusão não é arredada quer pelos termos com que a lei
classifica, no arto 735o do C. Civil, os privilégios creditórios, divi-
dindo-os em duas espécies (mobiliários gerais e especiais e imobi-
liários), quer pelos termos com que define os efeitos da garantia
real da penhora, no art. 822o do mesmo compêndio normativo.

Na verdade, ao afirmar naquele preceito que os privilégios são
mobiliários gerais se «abrangem o valor de todos os bens móveis
existentes no património do devedor à data da penhora», mobiliários
especiais, «quando compreendem só o valor de determinados bens»
e que «os privilégios imobiliários são sempre especiais», a lei está
a efectuar apenas uma classificação dos privilégios por espécies fun-
cionalizada aos efeitos posteriormente definidos da extensão dos bens
a que diz respeito.

E compreende-se a referência ao «valor de todos os bens móveis
existentes no património do devedor à data da penhora», pois é à
natureza dos bens penhorados e em função dos quais o privilégio
foi instituído que há que referir o efeito da afirmação jurídico-prática
do privilégio, dado que este já se vem a concretizar apenas sobre
o produto da sua venda coactiva, no momento soberano de chama-
mento para pagamento dos credores, numa altura em que existe apenas
o seu substituto de valor.

Por outro lado, aquele entendimento está ressalvado nos termos
legais com que o arto 822o estatui a preferência resultante da penhora.

Diz-se aqui que o direito do credor exequente, munido da garantia
da penhora, de «ser pago com preferência sobre os demais credores
que não tenham garantia real anterior» cede perante os casos es-
pecialmente previstos na lei.

Ora, os privilégios são precisamente um desses casos previstos na
lei, atentos os termos em que nela estão definidos.

De resto, pode-se adiantar que a regra da anterioridade só tem
verdadeiro sentido como regra geral ou como respeitante essencial-
mente a garantias que as partes possam instituir, aqui para compaginar
os efeitos inter partes dos negócios por elas efectuados ao abrigo do
princípio da liberdade contratual com os da sua eficácia perante ter-
ceiros, sendo que esta é de natureza pública, como poderá acontecer
com a hipoteca ou com o penhor.

Aliás, não estando afastada, à face da lei (art.os 865o do CPC e
329o do CPT), a possibilidade de os credores benefeciários de garantias
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dessa natureza constituídas depois da penhora poderem vir reclamar
os seus créditos, hipótese normalmente possível quando entre a pe-
nhora e a reclamação intermedeie algum tempo, aquele confronto
poderá até surgir com essas garantias constituídas posteriormente à
penhora.

Do que vai dito resulta que a sentença não julgou bem ao destrinçar
para efeitos de graduação entre impostos e contribuições para a Se-
gurança Social liquidadas antes e depois da penhora.

Refira-se, por último, que esta tem sido a doutrina sufragada em
diversos arestos deste tribunal, como os de 95.03.08, 95.01.25, 95.03.08,
95.05.24, 95.10.31, in respectivamente Recs. 18 679, 18 673, 18 680,
18 791 e 19 573.

Sem embargo disso e dados efeitos decorrentes da preclusão pro-
cessual decorrente dos princípios dispositivo e do pedido, não poderá
alterar-se a graduação efectuada relativamente aos créditos da Fa-
zenda Nacional decorrentes do IVA, pois que esta não recorreu da
parte em que a decisão lhe foi desfavorável.

3.2. Da segunda questão.
É certo que o art.o 734o do C. Civil limita o privilégio creditório

dos juros dos créditos que forem devidos aos dois últimos anos.
Só que esta é a regra válida para os privilégios cuja instituição

esteja consagrada na lei civil ou em que esta seja subsidiária.
Quando os privilégios sejam instituídos por lei especial, bem pode

esta divergir dessa regra já que a lei civil não tem valor de lei fun-
damental que deva ser respeitada pelo legislador ordinário no exercício
da sua discricionariedade legislativa.

Ora, é o que se passa com as contribuições para a Segurança Social
(e com os impostos de que ora não se cura, mas em que o seu limite
é o dos juros de cinco anos nos termos das disposições conjugadas
dos art.o 6o e 10o do DL. no 49 168, de 5 de Agosto de 1969; vide,
Acs. deste tribunal, de 95.11.29 e 95.11.29, in Recs. 15 063 e 12 633).

Na verdade, os citados preceitos dos DL.s n.os 512/76 e 103/80
conferem o privilégio creditório mobiliário geral quer às contribuições
para a Segurança Social quer aos seus juros sem que quanto a estes
se estabeleça qualquer prazo.

Dir-se-á que a lei civil será subsidiariamente aplicável. Mas isso
pressuporia que houvesse uma lacuna da lei e ela não existe.

Tendo-se decidido criar um produto jurídico onde ele não existia,
tem de partir-se do princípio que o legislador o conformou totalmente,
atento o princípio da razoabilidade, salvo reserva: ubi lex non distinguit
nec nobis distinguire debemus.

E a ratio legis é exactamente nesse sentido. É que o legislador
foi motivado pela intenção de acautelar da forma mais consistente
e ampla possível a cobrança dos créditos provenientes de contribuições
para a Segurança Social, atento o seu fim específico de financiamento
das despesas com a população benefeciária que constitui um dos ob-
jectivos constitucionais do nosso Estado de Direito em que o direito
à segurança social tem foros de direito fundamental (art. 63o da CRP).

Esse desiderato só é plenamente conseguido reconhecendo-se o
privilégio creditório dos juros pelos tempo correspondente ao do
capital.

De resto, tendo actualmente as contribuições para a Segurança
Social seguramente uma natureza de impostos especiais, não se visa
razão para não se admitir, como hoje se admite quase unanimemente,
que elas pudessem ter privilégio creditório por tempo superior ao
dos dois anos da lei civil.
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(Veja-se neste sentido o Ac. deste tribunal de 97.01.15, in Rec.
no 20 977 e do STJ, de 81.06.17, in BMJ no 308o-227).

Temos, portanto, que também quanto a esta questão o recurso
merece provimento.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida
na parte impugnada, ficando todos os créditos do recorrente que
foram reclamados, constituídos quer antes quer depois da penhora,
bem como os respectivos juros graduados em segundo lugar.

Sem custas por não ter havido oposição das recorridas (executada
e Fazenda Pública).

Lisboa, 97.01.22 — Benjamim Silva Rodrigues - Relator — José
Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Figueiredo —
Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Caixas de Crédito Agrícola Mútuo.
Natureza. Pessoa colectiva de utilidade pública. Isenção da
contribuição autárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As caixas de Crédito Agrícola Mútuo com o DL 24/91,
de 11.1, passaram a qualificar-se como instituições es-
peciais de crédito sob a forma de cooperativa, abando-
nando a natureza de pessoa colectiva de utilidade pública.

2 — Ao regime jurídico estipulado pelo DL 231/82, de 17.6,
sucedeu o regime previsto no DL 24/91 que obrigou as
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo a alterar os seus es-
tatutos (art. 3) o que significa que passaram uma natureza
jurídica diversa, o que não impede que possam alcançar
a qualidade de pessoa colectiva de utilidade pública desde
que preencham os adequados requisitos (DL 460/77, de
7.11) legais e nessa situação poder obter a concessão
da isenção da contribuição autárquica (art. 50, no1, alí-
nea e), 4 e 5 do EBF).

3 — A concessão da qualidade de pessoa colectiva de utilidade
pública, salvo lei especial, é um acto de natureza in-
dividual e concreta.

RECURSO No 21.204 em que é recorrente Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Cabeceiras de Bastos, C.R.L. e recorrido Director-Geral
das Contribuições e Impostos 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:

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cabeceiras de Bastos, p
c 500900132, com sede na Rua Antunes Guimarães, Cabeceiras de
Basto, não se conformando com o acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância, de 5.12.95, que negou provimento ao recurso con-
tencioso do acto administrativo de indeferimento do pedido de isenção
de contribuição autárquica relativa a duas fracções autónomas M e
”N” do artigo matricial 1717, da freguesia de Mondim de Basto, efec-
tuado pelo requerimento de 24.09.92, por despacho de 6.6.94 de Di-
rector de Serviços da Contribuição Autárquica, por, em face do DL
24/91, de 11.1, deixar de estar isenta de sisa, formulando as conclusões
seguintes:

1. A recorrente (R) adquiriu a natureza de pessoa colectiva de
utilidade pública por força da entrada em vigor do no2 do art. 1
do regime jurídico, aprovado pelo DL 231/82, de 17.6.

2. Através do DL 231/82, de 17.6, o legislador quis subtrair as
Caixas Agrícolas ao regime geral de reconhecimento da natureza de
utilidade pública das pessoas colectivas, consagrada no DL 460/77,
7.11.

3. O actual regime jurídico do crédito agrícola mútuo, aprovado
pelo DL 24/91, de 12.1, e alterado pelo DL 230/95, de 12.9, ao não
atribuir, de forma expressa, a natureza de pessoas colectivas de uti-
lidade pública às caixas agrícolas, remete o reconhecimento da na-
tureza das novas caixas que se vierem a constituir na sua vigência,
para o regime geral de apreciação casuística prevista no DL 460/77,
de 7.11, subtraindo três caixas ao regime de reconhecimento auto-
mática anteriormente em vigor.

4. O reconhecimento da natureza de pessoas colectivas de utilidade
pública das Caixas de Crédito Agrícola constituídas em data anterior
à da publicação do DL 24/91 não pode ser reconduzido para o regime
geral previsto no DL 460/77, de 7.11, pois isso importaria a aplicação
retroactiva do regime jurídico do crédito agrícola aprovada pelo
DL 24/91 e a competente violação do art.12 do Cód. Civ.

5. O regime jurídico das caixas de crédito agrícola mútuo, aprovado
pelo DL 24/91, de 11.1, e alterado pelo DL 230/95, de 12.9, não
importa a alteração da natureza jurídica das caixas agrícolas, pois:

a) o objecto das caixas agrícolas é sensivelmente o mesmo, quer
o aprovado no âmbito do DL 231/82, que o aprovado no âmbito
do DL 24/91.

b) A capacidade de exercício das caixas agrícolas continua a ser
a consagrada nos seus estatutos e no Regime Jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo, sendo muito mais restrita que a das restantes ins-
tituições de crédito - arts.27 e 28 do DL 24/91, de 11.1, com as al-
terações introduzidas pelo DL 230/95, de 12.9, e art.4, nos 1 e 3,
do DL 298/92, de 31.12, que aprovou o Regime Geral das Instituições
de Crédito e Sociedades Financeiras.

c) Em parte alguma do regime jurídico das Caixas de Crédito agrí-
cola mútuo, aprovado pelo DL 24791, se declara a perda da natureza
de pessoas colectivas de utilidade pública das caixas agrícolas cons-
tituídas antes da entrada em vigor do DL 24/91, pelo que, contra-
riamente a alegado no acórdão recorrido, a lei nova nada dispõe
quanto a esta matéria.
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6. Por outro lado, o legislador, ao atribuir através do no2 do art.1
do DL 231/82, 17.6, a natureza de pessoas colectivas de utilidade
pública às caixas agrícolas praticou um acto administrativo geral.

7. Tal acto administrativo mantém-se até ser revogado nos termos
do art. 13 do DL 460/77, de 7.11, o que, até à presente data, não
aconteceu.

Contra-alegando, a entidade recorrida concluiu:
a) A qualidade de pessoa colectiva de utilidade pública foi re-

conhecida às CCAM pelo no 2 do art. 1 do DL 231/82, de 17.6;
b) O legislador entendeu, posteriormente, não se manterem as ra-

zões que as CCAM continuassem a ser detentoras de tal privilégio
que constituía, aliás, excepção injustificável ao regime geral de tri-
butação de tal qualidade;

c) Daí a revogação da disposição legal referido acima, pelo DL 24/91,
de 11.1;

d) Esta revogação não merece qualquer censura, nem do ponto
de vista meramente formal, nem do ponto de vista substancial;

e) Esta revogação não afectou também quaisquer actos ou factos
praticados pela requerente enquanto detentora da qualidade que o
legislador, em face da nova conjuntura, decidiu retirar-lhe;

f) Nem, muito menos, quaisquer direitos adquiri-la;
g) A requerente pretende, apenas que lhe seja mantido um ver-

dadeiro privilégio, que hoje nada justifica;
h) E que a lei impede que continue a manter-se.
O distinto do Magistrado do Ministério Público é de parecer que

o recurso não merece provimento - aliás é a jurisprudência deste
Supremo Tribunal (ac. de 24.5.95 - recurso no 18900 e de 15.5.96
- recurso no20.288) - por o DL 24/91 ter reformulado o estatuto legal
dos CCAM atribuindo-lhe possibilidade mais latas de intervenção na
área financeira, retirando-lhe a atribuição automática da sua clas-
sificação como pessoas colectivas de utilidade pública, dado que o
acto administrativo se atribuição de estatuto de pessoa colectiva de
utilidade público é um acto individual e não normativo.

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

facto:
a) A CCAM de Cabeceiras de Basto apresentou, em 24.9.92, re-

querimento dirigido ao Director-Geral das Contribuições e Impostos
em que solicitava lhe fosse concedida a isenção de CA relativamente
aos prédios correspondente aos arts.1717-M e 1717-N urbanos, ao
abrigo do no4 do art. 50 do EBF (fls. 59 do Proc. Inst.);

b) As fracções M e N do prédio urbano constituído em propriedade
horizontal inscrito sob o art. 1717 destinavam-se à instalação na área
do concelho de Cabeceiras de Basto de uma dependência (filial) para
a prossecução do ramo de actividade da Caixa (Doc. de fls. 60 do
Proc. Inst.).

c) Por parecer de 30.5.94 do Subdirector Tributário de Serviços
de Contribuição Autárquica, considerou-se que o DL 24/91, de 11.1,
havia revogado o DL 231/82, de 17.6, deixando de qualificar as CCAM
como pessoas colectivas de utilidade pública (p. c. u. p.), pelo que
considerando-se que o EBF, no seu art. 50, não preconizava qualquer
isenção de CA para aquelas entidades, se concluiu que ”não há qual-
quer enquadramento legal que permita a concessão da isenção re-
querida pelo que deverá o pedido merecer provimento.».

d) Em conformidade com o parecer referido na alínea anterior
em 6.6.94, o director de Serviços da Direcção de Serviços de CA,
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exarou o seguinte despacho: ”Concordo e indefiro, com os funda-
mentos constantes do presente parecer. Comunique-se”. (fls. 56 do
P.I.).

e) Pelo ofício no920 do chefe de repartição de finanças do concelho
de Mondim de Basto, em 29.6.94, foi notificada a ora R que ”foi
indeferido o pedido apresentado, em 92.11.02, referente ao assunto
em epígrafe, conforme fotocópia do ofício enviado a esta repartição
no1029, de 94.6.14, da DSCA, que se junta e do qual constava que
”por despacho de 94.6.6, do Exmo Senhor Director de Serviços, pro-
ferido por delegação, foi indeferido o pedido por falta de disposição
legal que o permita” (fls. 19 e 20 dos presentes autos).

2. Com o DL 24/91, de 11.1, as CCAM passaram a qualificar-se
como instituições especiais de crédito sob a forma de cooperativa
(v. arts. 4, no3, do DL 24/91 e 1 do Regime Jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola, aprovado
por aquele DL - v. nova redacção dada pelo DL 230/95, de 12.9),
abandonando a natureza de p. c. u. p. constante do art. 1, no 2 do
Regime aprovado pelo DL 23/82, de 17.6.

Assim, depois da entrada em vigor do DL 24/91 as CCAM deixaram
de ser qualificadas como p. c. u. p., por isso, para efeitos de isenção
de contribuição autárquica, não lhe é aplicável o art. 50, no1, alínea e),
4 e 5, do E.B.F., por terem deixado de estar submetidas ao disposto
no art.1, no2, do Regime Jurídico anexo aquele DL 231/82.

Tudo isto resulta que ao regime jurídico estipulado pelo DL 231/82
sucedeu o regime previsto no DL 24/91 que obrigou as CCAM a
alterar os seus estatutos (art.3) o que significa que passaram a ter
uma natureza jurídica diversa.

Não está em causa nenhum problema de irrectroactividade das
leis (art. 12, do Cód. Civ.). Trata-se da aplicação das leis, no tempo,
da sua eficácia temporal. É esse o significado do art. 10, no 2, do
DL 24/91, quando, expressamente, determina: ”são revogados os DL
nos 231/82, de 17.6, 316/85, de 2.8, e 87/88, de 10.3”.

Assim, não pode aceitar-se a conclusão de que as CCAM criadas
anteriormente ao DL 24/97 mantém a qualidade de p. c. u. p. (cfr. Pa-
recer junto dos autos do Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral
e do Mestre em Direito João Raposo) e que só as constituídas após
a entrada em vigor do DL 24/91 é que tem de requerer e obter
aquela qualidade ao abrigo do DL 460/77, de 7.11 - cfr. art. 50, nos 1,
alínea e), 4 e 5 do EBF.

Quer dizer: após a entrada em vigor do DL 24/91 uma CCAM
só pode ser uma p. c. u. p. (DL 460/77, de 7.11 e 57/78, de 1.4)
se, preenchendo os adequados condicionalismos, requerer (v. art. 11,
no4, do CIRC) e, nessa finalidade já pode obter a concessão da isenção
da contribuição autárquica (art. 50, nos 1, alínea e), 4 e 5, do EBF).

Está provado nos autos que o pedido de isenção é de 24.9.92 e
que a CCAM não tinha a qualificação de p. c. u. p., mas apenas
a de cooperativa, pelo que não podia beneficiar da isenção da CA
requerida.

3. A recorrente (R) levanta a questão sobre a natureza do no 2
do art. 1, do Regime aprovado pelo DL 231/82, de 17.6 por considerar
um acto de administração geral o acto de atribuição do estatuto de
p. c. u. p. a todas as CCAM existente no momento da sua aplicação
por isso, tal acto mantém-se até ser revogado, nos termos do art.13
do DL 460/77, de 7.11.

Deve referir-se desde já que o que está em causa é o acto de
indeferimento de uma pedido de isenção de CA e não de qualquer
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acto - expresso ou tácito - de denegação do estatuto de p. c. u. p.
da R.

Ora, a concessão da qualidade de p. c. u. p. de qualquer pessoa
colectiva é um acto de natureza individual proferido pela autoridade
competente salvo quando a lei lhe atribui, desde logo, essa qualidade.

Era o que acontecia com o art. 1, no2 do Regime Jurídico es-
tabelecido pelo DL 231/82, de 17.6, que determinava:

”As Caixas agrícolas são consideradas pessoas colectivas de utilidade
público.”.

Neste caso, a qualificação de p. c. u. p. é ipso jure, é de reco-
nhecimento normativo e não por concessão individual.

No caso, estava-se perante um acto normativo ou seja uma norma
jurídica geral e abstracta (cfr. Prof. Doutor Freitas do Amaral, Direito
Administrativo, Vol. III Lisboa, 1989, p.36; Professor Doutor Afonso
Rodrigues Queiró, Rev. Leg. e Jur. 93, 286).

Porém, o DL 24/91, de 11.1, revogou o DL 231/82, de 17.6, não
incluindo uma norma semelhante à constante do no2 do art.1 do
Regime Jurídico revogado, por isso, a qualidade de p. c. u. p. dos
CCAM ficou submetida ao regime geral previsto, no DL 460/77, de
7.11 (arts.3 e segs.), ou seja o reconhecimento por concessão.

Quer dizer: ”o acto administrativo geral” previsto no DL 231/82
reconhecimento normativo - da p. c. u. p. foi revogado pelo DL 24/91,
passando a ser reconhecimento por concessão.

Este entendimento está e consonância com o art.120 do CPA que
define o acto administrativo, destinado a produzir efeitos jurídicos
numa situação individual e concreta.

A norma é geral e abstracta.
Daí que a qualificação de p. c. u. p. no caso sub judice tem de

constar de acto administrativo. O art.1, no2, do Regime Jurídico pre-
visto no DL 231/82, previa um acto normativo, o final foi revogado
pelo DL 24/91.

Assim, a qualidade de p. c. u. p. passou a ser um acto administrativo
- reconhecimento por concessão - individual e concreto.

Como já se referiu, o acto recorrido não é a revogação do estatuto
da p. c. u. p. da R mas sim o acto de indeferimento do pedido de
isenção de contribuição autárquica de duas fracções autónomas pro-
ferido pelo Director de Serviços da CA.

É este o objecto do recurso e não a eventual ilegalidade da revogação
do estatuto de p. c. u. p. dos CCAM pelo DL 24/91.

3. Em face do exposto as conclusões apresentadas pela R não me-
recem qualquer provimento pelo que o acórdão recorrido não merece
censura.

Esta é também a jurisprudência deste Supremo Tribunal como pode
ver-se dos acórdãos de 24.5.95, recurso no18.900; 15.5.96, recurso no

20.288; de 12.6.96 - recurso no 20.587; de 29.10.96 - recurso no 20.545.
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em

consequência, confirmar o acórdão recorrido.
São devidas custas pela R, fixando-se a procuradoria em sessenta

(60%) por cento.

Lisboa, 22 de Janeiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, Lopes de Sousa.
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Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional, Sisa. Ampliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Se a sentença é omissa sobre qual a matéria colectável con-
siderada pela repartição de finanças para efectuar a liqui-
dação que veio a ser impugnada, e ainda como a repartição
de finanças determinou a mesma matéria colectável, im-
põe-se a baixa do processo à instância para a necessária
ampliação da matéria de facto.

Recurso n.o 13.400. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Inte-
racção, Investimentos Imobiliários, L.da Relator: Exmo Conselheiro
Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. INTERACÇÃO, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDa.,
com sede na Ava Dr. Lourenço Peixinho, 179 - 4o Esq o - Aveiro,
impugnou judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, a liquidação de sisa que lhe foi efectuada pelo 13o Bairro
Fiscal de Lisboa.

O Mo Juiz do 9o Juízo do referido Tribunal julgou a impugnação
procedente, anulando, em consequência, a liquidação impugnada.

Inconformado com esta decisão o representante da Fazenda Pública
interpôs recurso, para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes
conclusões nas respectivas alegações de recurso:

“a) Para efeitos fiscais releva a data em que a sisa é devida e
liquidada;

b) Pelo que, a sisa liquidada à impugnante/recorrida está correcta
e é legal a sua liquidação;

c) Por isso a sentença recorrida violou os preceitos do arto 1o,
2o, 19o, §2o e 30o e 115o no 4 todos do CSISD.”

Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, susten-
tando que é necessária a ampliação da matéria de facto.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na sentença recorrida:
a) A impugnante é uma sociedade por quotas que exerce a ac-

tividade de construção e reparação de edifícios e compra e venda
de imóveis adquiridos para esse fim, encontrando-se tributada em
contribuição industrial pela Repartição de Finanças de Aveiro.

b) Por escritura pública de 29/3/84, a impugnante adquiriu pelo
preço de 550.000$00 o prédio urbano sito na Ava Gomes Pereira,
no 63-63-A-Lisboa destinado a revenda.

c) A impugnante ficou isenta de sisa por força do disposto no
arto 11o no 3 do C.SISD.

d) Nos 2 anos posteriores à transmissão o prédio não foi vendido
o mesmo sucedendo ainda nos 2 anos que a esses se seguiram e
durante os quais a impugnante beneficiou de isenção concedida pelo
Ministro das Finanças.
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e) A impugnante pediu a liquidação da sisa por perda do benefício
de isenção tendo-lhe sido liquidado o imposto no montante de
1.610.561$00.

f) O rendimento que serviu de base à liquidação, de acordo com
a Repartição foi o do rendimento colectável, de acordo com os artos 19o

§2o e 30o do C.S.I.S.D. tendo sito aplicado o factor 15.
g) Entretanto, o Director de Finanças do D. de Lisboa, mandou

aplicar ao rendimento o factor 20 do que veio a resultar ainda a
liquidação de sisa no montante de 36 853$00.”

3. Vejamos se, como diz o EPGA, a matéria de facto fixada é
insuficiente para suportar a necessária decisão de direito.

Pois bem.
Do probatório da sentença não é possível extrair “qual a matéria

colectável considerada pela Repartição de Finanças, bem como a de-
terminou”, para usar a expressão do EPGA.

Da leitura da parte dispositiva da sentença não é possível igualmente
determinar aqueles dois itens.

E é necessário conhecê-los com precisão a fim de se determinar
se a liquidação impugnada está inquinada dos vícios de violação de
lei que lhe são imputados e, na sequência, fazer o necessário juízo
de valor sobre a decisão de mérito do senhor juiz “a quo”.

Sendo a sentença omissa sobre esses dois pontos fundamentais é
óbvio que a decisão recorrida não fornece o necessário suporte fáctico
para a respectiva solução jurídica.

Impõe-se assim a ampliação da matéria de facto, nos termos ora
decididos, “em ordem a constituir base suficiente para a decisão de
direito” - arto 729o, 3 do C.P. Civil, aplicável ex-vi do arto 2o, f)
do C.P.T.

4. Face ao exposto, acorda-se em ordenar a baixa dos autos ao
Tribunal recorrido a fim de ser ampliada a matéria de facto nos
termos atrás referidos.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Lúcio Barbosa — Ernâni Figuei-
redo — Coelho Dias. — Fui presente, Mota Figueiredo.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Derramas. Deliberação municipal do seu lançamento. Prazo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O no 3 do art. 5o da Lei no 1/87, de 6 de Janeiro, ao
estabelecer um prazo para a comunicação de deliberação
de lançamento de uma derrama, fixa, necessária e im-
plicitamente, o prazo para ser tomada aquela deliberação.
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II — Enquanto o prazo para a comunicação se pode considerar
como meramente ordenador, já o prazo para a delibe-
ração é de caducidade, implicando o desrespeito desta
ilegalidade no processo conducente à liquidação da
derrama.

Recurso no 14.229 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
Verde & Ferreira, Lda. e de que foi relator o Exmo Conso Dr. Coelho
Dias.

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

1. A Fa.Pa, inconformada com a sentença de fls. 21, na qual se
julgou procedente a impugnação judicial deduzida por ”Verde & Fer-
reira, Lda.”, contra a liquidação da derrama lançada pelo município
da Batalha, relativamente ao ano de 1989 sobre a colecta do IRC,
e que atingiu o montante de 7.542$00, dessa decisão veio recorrer
para este STA, assim concluindo, em síntese, a alegação do recurso:

- A regularidade da comunicação referida no no 3 do art. 5o da
Lei 1/87, de 6 de Janeiro, é apenas formal, pois é o que resulta da
interpretação da lei, à luz do art. 9o do C.Civil;

- Se assim não se entender, a comunicação da Câmara ao Director
é um acto administrativo definitivo e executório, cuja anulação apenas
pode ser decretada pelo TAC, produzindo os seus efeitos como acto
válido, por tal anulação não ter sido pedida, pelo que a sentença
recorrida, ao decidir de forma diferente, violou os arts. 5o, 3, da
Lei 1/87, de 6 de Janeiro, e 51o, 1, c), do ETAF;

- Por outro lado, tal comunicação está organicamente ligada à pró-
pria deliberação da Assembleia, cuja ilegalidade só pode ser apreciada
pelo TAC, violando os arts. 51o, 1, c), do ETAF, e 668o, 1, d), do
CP.Civil, por desrespeito das regras de competência material nessas
normas fixadas, a sentença recorrida, ao assim não entender;

Além disso, entendendo-se estar a comunicação indissociavelmente
ligada à própria liquidação, a comunicação de 28.9.89 encontra-se
sanada pela efectuada em 13-11-89, em virtude da prática, pela Câmara
Municipal, de acto posterior, em momento em que já ocorrera a
deliberação da assembleia municipal - 10-11-89 - não tendo sido, ainda,
feita a liquidação;

- Porque o prazo do no 3 do art. 5o, da Lei 1/87, é meramente
disciplinar, a comunicação que produz efeitos na liquidação da der-
rama é a de 13-11-89;

- Considerando tal liquidação nula, por preterição de formalidade
legal, o Mmo Juiz fez errada interpretação do citado no 3 do art. 5o

da Lei 1/87 e não teve em conta a sanação do acto ”ilegal”;
- Porque a sentença violou os arts. 5o, 3, da Lei 1/87, 9o, do C.Civil

e, subsidiariamente os arts. 51o, 1, c), do ETAF, e 668o, 1, d), do
CP.Civil, deve ser revogada por contrária à lei.

1.1. Contra-alegou a recorrida, pugnando pela manutenção do
decidido.

1.2. O Exmo Magistrado do MoPo, junto desta STA, emitiu parecer
no sentido de o recurso merecer provimento, porquanto o prazo do
no 3 do art. 5o, da Lei 1/87, deve considerar-se como meramente
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disciplinar, não constituindo a sua observância formalidade essencial,
contrariamente ao que se entendeu na sentença recorrida.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem assente a seguinte matéria de facto:
”a) A importância impugnada diz respeito à derrama liquidada

conjuntamente com o I.R.C. de 1989 e foi calculada pela aplicação
da taxa de 10 % à quantia de 75.417$00, correspondente ao I.R.C.
liquidado;

b) A Câmara Municipal da Batalha, em reunião de 25/10/89, apro-
vou o lançamento de derramas para o ano de 1990 de 10 % extensivo
a todas as freguesias do concelho (doc. de fls. 14);

c) Com data de 28/09/89, o presidente da Câmara da Batalha enviou
ao Director de Finanças de Leiria o ofício no 5117 que se encontra
fotocopiado a fls. 13, e cujo conteúdo se dá aqui por integralmente
reproduzido.

d) A Assembleia Municipal da Batalha, por unanimidade, aprovou,
na sessão de 10/11/89, o lançamento de uma derrama de 10 % para
o ano de 1990, extensivo a todas as freguesias do Concelho;

e) Com data de 13/11/89 foi enviado pelo presidente da Câmara
da Batalha ao director de Finanças de Leiria o ofício no 6137, fo-
tocopiado a fls. 10, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente
reproduzido.

f) A importância impugnada deu entrada nos cofres do Estado
em 30/05/90, através da guia mod. 78., no 7890586238, na Tesouraria
da Fazenda Pública da Batalha.

2.1. Com base nesta factualidade, entendeu o Mmo Juiz que a co-
municação, referida na alínea c) do probatório, feita pela Câmara
ao director de Finanças, não satisfazia a exigência do no 3 do art. 5o

da Lei 1/87, de 6 de Janeiro, pois que, à data da mesma, 28-9-89,
não fora, ainda, deliberada a criação da derrama, deliberação essa
da competência da Assembleia Municipal e que foi tomada, apenas,
em 10-11-89, pelo que tal comunicação, que deve ser daquela de-
liberação, não se assumia como o pressuposto essencial à liquidação
e cobrança da derrama, por aquela norma exigida.

E, assim, não tendo sido feita a referida comunicação, até 30.9.89,
como a lei impõe, ocorrera a preterição de uma formalidade legal
essencial à liquidação, determinante da anulação do acto tributário
praticado, que o Mmo Juiz, julgando procedente a impugnação, de-
cretou, com as legais consequências.

2.2. Vejamos, pois, se procedem as razões aduzidas pela recorrente
contra o decidido.

E, desde logo, quanto às vertidas nas conclusões das alíneas h)
e i), acima resumidas.

Entende a recorrente que a referida comunicação ”está organi-
camente ligada à própria deliberação da Assembleia, cuja ilegalidade
apenas pode ser apreciada pelo Tribunal Administrativo do Círculo”,
pelo que, decidindo em contrário, a sentença teria violado as regras
de competência material fixadas nos arts. 51o, 1, c), do ETAF, e
668o, 1, d), do CP.Civil.

Ora, conforme se viu, a sentença recorrida não apreciou a legalidade
daquela deliberação, mas sim a da liquidação da derrama, carecendo,
assim, de qualquer fundamento, a alegada violação do art. 51o, 1,
c), do ETAF, sendo que, por outro lado, o invocado art. 668o, 1,
d), do CP.Civil, se reporta, não a regras de competência material,
mas a causas de nulidade da sentença, por omissão ou excesso de
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pronúncia, pelo que o apelo a essa norma se mostra desajustado
no caso, concluindo-se, por isso, não se mostrarem violados tais pre-
ceitos, pela sentença recorrida.

Quanto à questão de fundo, que demanda a interpretação e apli-
cação do estatuído no no 3 do art. 5o da Lei 1/87, de 6 de Janeiro,
as quais têm conduzido a decisões jurisprudenciais não coincidentes,
conforme se pode ver nos acs., deste STA, de 28.4.93, B.M.J. no 426,
pág. 343, 12.5.93, rec. 14.513, 28.4.93, B.M.J. no 426, pág. 339, e 2.10.96,
rec. 20.050, entre outros, importa salientar o seguinte:

A fixação legal dum prazo para comunicação da deliberação do
lançamento de uma derrama, nos termos do no 3 do art. 5o da Lei 1/87,
de 6 Jan., implica, necessariamente, que tal deliberação, tomada pela
assembleia municipal, competente para o efeito, nos termos da al. p)
do no 2 do art. 39o do DL. 100/84, de 29 de Março, respeite, igualmente,
esse prazo, facultando a comunicação atempada ao director de
finanças.

Assim, estamos perante um prazo estabelecido em lei da Assembleia
da República, respeitante às derramas, por ela criadas, as quais se
configuram, atentos os seus elementos e finalidades legalmente pre-
vistas, como impostos próprios das autarquias locais, com a natureza
dum imposto acessório, um adicional dos impostos principais, na me-
dida em que são calculados sobre as colectas destes (cfr. A. Xavier,
”Manual...”, vol. I, págs. 94, 95 e 348, Braz Teixeira, ”Princípios de
Direito Fiscal”, vol. I, págs. 189, Nuno Sá Gomes, ”Lições de Direito
Fiscal”, vol. I, Cadernos de C.T.F. no 133, págs. 371/376, e Gomes
Canotilho e Vital Moreira, ”Constituição, Anot. 2o vol. pág. 389).

Ora, atentos os princípios da legalidade, da certeza e segurança
jurídicas e da confiança do cidadão, pelos quais o direito fiscal se
deve pautar, nomeadamente em sede de actividade tributária da Ad-
ministração Fiscal, torna-se desde logo, evidente, que o desrespeito
pelo prazo legal em causa, não pode degradar-se em mera omissão
de formalidade irrelevante, constituindo, sim, ilegalidade no processo
conducente à liquidação da derrama.

Acresce que, conforme se refere no ac. deste STA, de 2.10.96,
supra citado, no qual se procedeu a exaustivo exame da questão em
apreço e cujos fundamentos aqui se perfilham e se dão por repro-
duzidos, o poder de lançar derramas assume-se como um poder re-
gulamentar, de natureza tributária, delegado nas autarquias pelo le-
gislador ordinário, pelo que, ao fixar o mencionado prazo para a
comunicação ao director de finanças da deliberação sobre o lança-
mento da derrama, o que implica, conforme já se referiu supra, que
tal deliberação respeite, igualmente, esse prazo, o legislador fixou
o prazo limite para o uso do poder regulamentar por parte da
autarquia.

O que importa, pois, é que a referida deliberação seja tomada
dentro do prazo que a lei, reportando-se à comunicação daquela,
estipulou.

Assim, se o prazo para comunicação da deliberação sobre o lan-
çamento da derrama pode considerar-se como meramente ordenador,
visando assegurar a cobrança atempada desse imposto autárquico,
o que, todavia, não é isenta de dúvidas, certo é que o limite temporal,
implicitamente imposto para aquela deliberação, não pode deixar de
haver-se como constituindo um prazo peremptório, de caducidade,
determinando o seu incumprimento a ilegalidade da deliberação e,
consequentemente, do acto tributário dela derivado.
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Assim sendo, tendo ficado provado na instância que a deliberação
da Assembleia Municipal da Batalha, que aprovou o lançamento duma
derrama para o ano de 1990, foi tomada, apenas, em 10.11.89, dúvidas
não restam de que, por inobservância do prazo fixado no no 3 do
art. 5o da Lei 1/87, enfermava aquela deliberação de ilegalidade, bem
como o acto tributário de liquidação da derrama, praticado na se-
quência da comunicação da mesma deliberação.

E, equacionada a questão desta forma, com a referida solução,
não há que apreciar, por estar prejudicado, qual o valor da comu-
nicação feita pela Câmara, anteriormente àquela deliberação, e os
eventuais efeitos da que foi efectuada em 13.11.89, posteriormente
à mesma.

Deste modo, não violou a decisão recorrida nenhum dos preceitos
invocados pela recorrente Fa.Pa., devendo manter-se o decidido, em-
bora, em parte, por fundamentação diversa da adoptada pelo
Mmo.Juiz.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (art. 2o da Tabela).

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. - João José Coelho Dias - Relator
- Benjamim Rodrigues - Agostinho de Castro Martins [com a de-
claração, que já fiz em outros casos semelhantes, de que me inclino
a considerar também como de caducidade o prazo (cujo limite o
legislador fixou expressamente em 30 de Setembro de cada ano) para
a comunicação da deliberação da assembleia municipal ao represen-
tante do Estado (director de finanças do distrito)]. - Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Prazo. Férias judiciais.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo para interposição de recurso de um acto anulável
de um membro do governo é de dois meses, nos termos
do arto 28o, no 1, al. a), da LPTA.

II — Se tal prazo terminar nas férias judiciais transfere-se para
o primeiro dia útil seguinte ao término dessas férias.

Recurso no 16 758. Recorrente: Investimentos Hoteleiros da Baía de
Cascais. Recorrido: Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária
de Estado Adjunta e do Orçamento. Relator: Exmo Conselheiro
Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. INVESTIMENTOS HOTELEIROS DA BAÍA DE CASCAIS,
com sede no Hotel Baía, Ava Marginal, Cascais, interpôs, junto deste
Supremo Tribunal, recurso contencioso do acto do Subsecretário de
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Estado Adjunto e do Orçamento do Ministério das Finanças que
negou provimento ao recurso hierárquico do despacho do Director
de Finanças do Distrito de Lisboa (confirmado por despacho do Di-
rector-Geral das Contribuições e Impostos), que indeferiu as recla-
mações extraordinárias deduzidas pela recorrente contra a liquidação
do imposto de turismo dos anos de 1980 e 1981.

Notificada para responder, veio a autoridade recorrida defender
que o recurso deve ser rejeitado por ter sido interposto fora do prazo.

Ouvida sobre a alegada intempestividade do recurso, a recorrente
sustentou que a alegação da autoridade recorrida carece de base legal,
pelo que a excepção aduzida deve ser julgada improcedente.

O EPGA, ouvido sobre tal questão prévia, manifestou concordância
com a posição defendida pela recorrente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. A questão a decidir, nesta fase processual, tem apenas a ver

com a tempestividade, ou não, do presente recurso.
Para decidir tal questão importa fixar o respectivo quadro fáctico.
Dá-se como assente o seguinte:
2.1 O despacho, que é objecto do presente recurso contencioso,

foi notificado à recorrente em 23 de Outubro de 1992.
2.2 O recurso foi apresentado na Secretaria do Supremo Tribunal

Administrativo em 04 de Janeiro de 1993.
3. Dispõe o arto 28o da L.P.T.A.:
‘‘1 — Os recursos contenciosos de actos anuláveis são interpostos

nos seguintes prazos. . .
a) 2 meses, se o recorrente residir no continente ou nas regiões

autónomas.
. . .
2 — Os prazos estabelecidos no número anterior contam-se nos

termos do artigo 279o do Código Civil . . . ’’.
Dispõe, por seu turno o arto 279o do C.Civil:
‘‘À fixação do termo são aplicáveis, em caso de dúvida, as seguintes

regras:
e) O prazo que termine em domingo ou dia feriado transfere-se

para o primeiro dia útil, aos domingos e dias feriados são equiparados
a férias judiciais, se o acto sujeito a prazo tiver de ser em juízo’’.

Por outro lado, ‘‘o prazo para interposição de recurso de acto ex-
presso conta-se da respectiva notificação ou publicação quando esta
esteja imposta por lei’’ (arto 29o do ETAF).

Assim sendo, o prazo para apresentação do recurso começou a
correr no dia 24 de Outubro de 1992.

O termo do prazo ocorreria no dia 24 de Dezembro de 1992.
Sucede que tal data corresponde a um período de férias judiciais

que decorre entre 22 de Dezembro e 3 de Janeiro de cada
ano — arto 10o da Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais (Lei no 38/87,
de 23/12).

Assim o prazo para apresentação do recurso (a apresentar neces-
sariamente em juízo) terminava no dia 04 de Janeiro de 1993.

Em consequência, o recurso foi tempestivamente apresentado.
4. Face ao exposto, acorda-se em desatender a questão prévia sus-

citada pela autoridade recorrida, devendo os autos prosseguir seus
termos.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, para cujo conhecimento é com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância e não este
STA, a questão de saber se existiu ou não certo contrato
de mútuo.

Recurso no 17.502. Recorrente: Construções Estorilnorte, L.da; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni
Figueiredo (por vencimento).

ACÓRDÃO

CONSTRUÇÕES ESTORILNORTE, LDa, com sede na Av. do
Lago, Monte Estoril, Cascais, impugnou as liquidações de imposto
de capitais, Secção A, dos anos de 1986, 1987 e 1988, pedindo a
sua anulação.

Por sentença de fls. 90-v a 93, o Mo Juiz do 9o Juízo do TT de
1a Inst. de Lisboa julgou a impugnação parcialmente procedente e
anulou parcialmente as liquidações.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes con-
clusões das suas alegações:

1 — Os artos 3o, no 1, e 14o do CIC aplicam-se a situações de
mútuo;

2 — A sentença recorrida aplicou os referidos artigos sem que a
situação em causa configurasse um contrato de mútuo;

3 — Inexistem assim factos tributários, pelo que deve ser anulado
o imposto liquidado na totalidade.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
no qual suscitou a questão prévia da incompetência hierárquica deste
STA para conhecer do recurso, pois o mesmo não versa matéria ex-
clusivamente de direito.

Ouvida, a recorrente nada disse.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões, a re-

corrente sustenta que não existiu qualquer contrato de mútuo entre
ela e o seu sócio referido nos autos.

Na sentença recorrida, não é dado como provado que não tenha
existido algum contrato desse tipo entre ela e o sócio.

A questão de saber se existiu ou não tal contrato envolve uma
questão de facto, que é, desde logo, a de saber se existiram ou não
os elementos típicos do mesmo.

Por esta razão, entende este STA que o recurso não tem por ex-
clusivo fundamento matéria de direito, pelo que competente para
dele conhecer é o Tribunal Tributário de 2a Instância (artos 32o, no 1,
al. b) e 41o, no 1, al. a) do ETAF e arto 167o do CPT).

Nestes termos, acordam os do STA em julgar procedente a questão
prévia posta pelo MoPo e declaram este Tribunal incompetente sem
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razão da hierarquia para conhecer do recurso, declarando competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com 10.000$00 de taxa de justiça e metade
de procuradoria.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Relator por
vencimento) — Coelho Dias — Almeida Lopes (vencido nos termos
do voto anexo). — Fui presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
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a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção ente o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instancia.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
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2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, da competência do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e não deste STA, a questão de saber
se um arguido em processo de contra-ordenação exerceu
ou não a gerência de facto de sociedade comercial.

Recurso n.o 17 607. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Fernando Lopes dos Santos; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni
Figueiredo (por vencimento).

ACÓRDÃO

ANTÓNIO FERNANDO LOPES DOS SANTOS, com os sinais
dos autos, impugnou judicialmente a decisão que o condenou na coima
de 50.000$ por ele não ter apresentado certos elementos de escrita
comercial da sociedade TERESA ALMEIDA & MACHADO, Lda,
alegando não ter tido qualquer culpa no incumprimento do que lhe
havia sido ordenado.

Por sentença de fl. 35, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Braga decidiu absolver o arguido, pelo facto de ter entendido
não ter havido recusa de exibição da escrita, mas apenas dificuldade
de cumprir, tendo o cumprimento ocorrido já depois de esgotado
o prazo.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a Fazenda
Pública para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes
conclusões das suas alegações:

a) Está provado que o RJIFNA veio responsabilizar os sócios ge-
rentes de sociedades que, quando agindo nessa qualidade, tenham
praticado contra-ordenações fiscais;

b) Está ainda provado que é possível a acumulação de respon-
sabilidade individual da pessoa do sócio gerente com a responsa-
bilidade da pessoa colectiva;
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c) Considera-se também provado ter o arguido ANTÓNIO legi-
timidade passiva para ser demandado.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
no qual suscitou a questão prévia da incompetência deste STA em
razão da hierarquia, pelo facto de o recurso não versar matéria ex-
clusivamente de direito.

A Fazenda concordou que o recurso abrange matéria de facto.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Na sentença recorrida, o Mo Juiz a quo assentou em que o arguido

não exerceu nunca a gerência, apesar de ser sócio-gerente da
sociedade.

Na terceira conclusão das alegações, a recorrente afirma factos
que contrariam o probatório estabelecido pela 1a instância, pois sus-
tenta que a prova preduzida vai no sentido do exercício efectivo da
gerência.

Deste modo, o recurso não versa matéria exclusivamente de direito,
circunstância que, nos termos do arto 223o do CPT, obsta a que este
STA dele possa conhecer, por ser para tanto competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo MoPo e declaram este STA incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso da Fazenda, de-
clarando competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

29 de Janeiro de 1997. — Ernâni Figueiredo — Coelho Dias — José
Joaquim Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui
presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
n.o 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto721, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
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o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisidição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltun à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
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de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. competência do Tri-
bunal Tributário de 2.a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA para um recurso é de conhcimento 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, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instância que não se restrinja a matéria de direito.
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Recuso n.o 18 476, em que são recorrente Mário Pereira Ribeiro,
e recorrida a Fazenda Pública. Realtor, o Ex.mo Conselheiro Dr.
Castro Martins.

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

1. MÁRIO PEREIRA RIBEIRO, contribuinte no 801180325, ‘‘ten-
do-lhe sido liquidada a contribuição industrial’’, grupo B, relativa ao
exercício de 1988, veio ‘‘ao abrigo dos artigos 120o e 123o do Código
de Processo Tributário, deduzir impugnação judicial’’.

Da sentença de 18-2-94 (fls. 25 a 28) do Tribunal Tributário de
1a Instância de Aveiro que julgou a impugnação improcedente interpôs
o impugnante per saltum para esta Secção do STA o presente recurso,
que minutou a fls. 40 e segs.

A Fazenda Pública contra-alegou a fls. 56 e segs.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de

que o STA não é competente para apreciar o recurso, visto ele não
versar exclusivamente matéria de direito.

À arguição de tal questão prévia não respondeu o recorrente apesar
de notificado para o efeito.

2. Há que apreciar, portanto, esta questão prévia (de conhecimento
oficioso e prioritário, pois, se resolvida pela negativa, prejudicada
fica a apreciação de outra qualquer — cfr. artos 3o da LPTA, 45o

do CPT e 101o e ss., e 660o, no 2, do CPC) da competência, em
razão da hierarquia, desta Secção do STA, para onde um recurso,
como este, de decisão de um tribunal tributário de 1a Instância só
pode subir per saltum quando verse exclusivamente matéria de direito
[cfr. artos 21o, no 4, e 32o, no 1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]:
se envolver pronúncia sobre matéria de facto, a competência para
o julgar cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância [cfr. artos 41o,
no 1, al. a), do ETAF e 167o do CPT].

3. E entendemos que procede tal arguição.
Como sustenta o Mo Po, parte da matéria de facto assente na sen-

tença recorrida é contrariada pela minuta de recurso no ponto em
que nesta se alega que ‘‘não há «reenvio ou remissão expressa» para
uma informação que fundamente a decisão de fixação da matéria
colectável’’ e que a notificação dessa decisão (do chefe da repartição
de finanças), feita pelo documento cuja fotocópia consta de fls. 8
(o que não consta da sentença), omite qualquer remissão para a in-
formação dos serviços de fiscalização (cfr. fls. 45 e 49).

Abstemo-nos, pois, de julgar o recurso, por esta Secção do STA
ser incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer.

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 (cfr. art.o
47.o, n.o 3, do CPT).

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 18.000$00 e 7.000$00 (§ único do arto 5o, por remissão
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Castro Martins (relator) — Coe-
lho Dias — Rodrigues Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Contribuição autárquica. Isenção. Caixas de Crédito Agrícola
Mútuo. Regime Jurídico. Pessoa colectiva privada de uti-
lidade pública. Lei nova. Aplicação da lei no tempo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em 1989/90 as caixas de crédito agrícola mútuo (CCAM)
gozavam de isenção de contribuição autárquica pelos pré-
dios destinados directamente à realização dos seus fins,
por força do art.o 50o/1/e) do EBF e da utilidade pública
q u e o s e u R e g i m e J u r í d i c o , a p r o v a d o p e l o
DL 231/82-06-17, lhes reconhecia.

2 — Tendo este diploma sido revogado pelo DL 24/91-01-11,
que substituiu aquele Regime por outro que não reconhece
essa utilidade pública, a perda de tal atributo atinge as
caixas já então constituídas, que assim deixaram de gozar
daquele benefício fiscal.

3 — Quando a lei nova dispuser directamente sobre o conteúdo
de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que
lhes deram origem, deve (no silêncio dela) entender-se
que abrange as relações já constituídas.

Recurso no: 18.712. Recorrente: FENACAM — FEDERAÇÃO NA-
CIONAL DAS CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO,
FCRL. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator, Juiz Conse-
lheiro CASTRO MARTINS.

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

1. FENACAM — FEDERAÇÃO NACIONAL DAS CAIXAS DE
CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, FCRL, com sede em Lisboa, im-
pugnou uma liquidação de contribuição autárquica dos anos de 1991
e 1992 de que foi sujeito passivo; e, tendo o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Bragança julgado a impugnação improcedente,
por Sentença de fls. 57-65, datada de 6-6-94, interpôs desta decisão
o presente recurso per saltum, que minutou a fls. 75 e segs. terminando
com as seguintes conclusões:

a) O no 2 do art.o 1o do DL 231/82-06-17 atribuiu à Recorrente
(R) a natureza de pessoa colectiva de utilidade pública.

b) O DL 24/91-01-11, apesar de ter revogado o Decreto-Lei 231/82,
nada dispôs quanto à natureza jurídica das caixas de crédito agrícola
mútuo; por conseguinte e por força do art.o 78o, no 1, do Cód. Coo-
perativo, aprovado pelo DL 454/80-10-09, nada dispõe quanto à na-
tureza jurídica da R.

c) Ao publicar o DL 24/91, o legislador não determinou qualquer
aplicação retroactiva nem estabeleceu qualquer norma de direito tran-
sitório deste diploma.

d) Da interpretação do DL 24/91 não resulta qualquer modificação
de política legislativa que justifique a alteração da natureza jurídica
das caixas de crédito agrícola mútuo.
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e) O DL 24/91 não proíbe a aquisição, por parte das caixas de
crédito agrícola mútuo, da natureza de pessoas colectivas de utilidade
pública.

f) O DL 24/91 só alterou o sistema de reconhecimento da natureza
jurídica das caixas de crédito agrícola mútuo: de um sistema em que
essa natureza lhes era expressamente reconhecida por via legislativa
(no 2 do art.o 1o do DL 231/82), passou-se a um regime em que
tal reconhecimento passa a ser feito através de acto administrativo,
reconduzindo-se a matéria para o regime geral previsto no
DL 460/77-11-07.

g) O reconhecimento, através de acto administrativo, da natureza
de pessoas colectivas de utilidade pública só abrange as caixas de
crédito agrícola mútuo constituídas na vigência do DL 24/91.

h) A decisão recorrida é ilegal, por violação do art.o 12o do Cód.
Civil, na parte em que decide que a R perdeu a sua natureza de
pessoa colectiva de utilidade pública por força da entrada em vigor
do DL 24/81.

i) A R beneficiou de isenção de contribuição autárquica, relati-
vamente ao prédio urbano a que cabe o arto matricial U-02117-A,
sito em Mirandela, durante os anos de 1989 e 1990, e anteriormente
beneficiava de isenção de contribuição predial sobre esse mesmo
prédio.

j) A R sempre beneficiou de tais isenções sem necessidade de
preenchimento de qualquer formalismo tendente ao seu reconheci-
mento, nomeadamente o previsto no no 4 do art.o 50o do Estatuto
dos Benefícios Fiscais (EBF).

l) O no 1, al. d), do art.o 2o do DL 215/89-07-01 mantém, nos
termos em que foram concedidos, os benefícios fiscais cujo direito
tenha sido adquirido até 31-12-88.

m) Exigir a formulação do requerimento a que se refere o no 4
do art.o 50o do EBF como condição para a R poder beneficiar de
isenção de contribuição autárquica sobre o referido prédio constitui
uma alteração dos termos em que foi concedido e reconhecido o
direito de isenção de contribuição predial de que beneficiava sobre
esse mesmo prédio em 31-12-88.

n) Tal exigência é manifestamente infundada face ao disposto na
al. d) do no 1 do art.o 2o do EBF, pelo que a decisão 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 no 4 do art.o 50o do EBF.

o) Aliás, se assim não fosse, não se compreenderia o reconhe-
cimento da isenção de contribuição autárquica durante os anos de
1989 e 1990, sendo certo que nos termos da própria decisão recorrida
seria bastante a natureza de pessoa colectiva de utilidade pública.

p) Requer-se a ”anulação” da decisão recorrida com fundamento
em ilegalidade por violação dos artos 12o do Cód. Civil e 2o, no 1,
al. d), do DL 215/89.

Não houve contra-alegação.
2. Quando o processo lhe foi com vista, o magistrado do Ministério

Público (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, nenhuma
delas respondeu.

Segundo o Mo Po, essa matéria de facto em discussão seria a de
que a R beneficiou de isenção de contribuição autárquica, relativa-
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mente ao prédio urbano em questão, durante os anos de 1989 e 1990,
e anteriormente beneficiava de isenção de contribuição predial sobre
esse mesmo prédio.

Porém, relativamente a esta matéria, que envolve questões de facto
e de direito, a sentença e a R estão inteiramente de acordo. Na
verdade, a sentença também reconhece que foi só a partir de 1991,
inclusive, por força da entrada em vigor do DL 24/91, que a R deixou
de gozar de isenção de contribuição autárquica.

Improcede, pois, esta questão prévia.
3. A decisão recorrida assentou em que à R, constituída por es-

critura pública de 29-1-78, foi liquidada contribuição autárquica re-
lativamente aos anos de 1991 e 1992 e ”ao prédio urbano a que
cabe o arto matricial U-02117-A, sito em Mirandela”, que alega utilizar
na prossecução dos seus fins estatutários; e que em 8-7-93 ela apre-
sentou contra tais liquidações reclamação graciosa, que veio a ser
indeferida.

4. A questão a apreciar é se a decisão recorrida é ilegal, por violação
do art.o 12o do Cód. Civil, ao decidir que a R perdeu a sua natureza
de pessoa colectiva de utilidade pública por força da entrada em
vigor do DL 24/91.

4.1. Nos anos de 1989 e 1990 a R gozava de isenção de contribuição
autárquica (imposto em vigor desde 1-1-89), ”em relação aos prédios
ou parte de prédios destinados directamente à realização dos seus
fins”, por força do disposto no art.o 50o, no 1, al. e), do EBF e da
qualidade de pessoa colectiva de utilidade pública que a lei lhe re-
conhecia enquanto entidade federativa das caixas de crédito agrícola
mútuo.

Essa classificação de pessoa colectiva de utilidade pública decorria
do disposto nos artos 1o, no 2, e 50o, no 1, do Regime Jurídico do
Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola, apro-
vado pelo DL 231/82-06-17.

4.2. Ora este diploma foi revogado pelo DL 24/91-01-11, que apro-
vou um novo Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Coo-
perativas de Crédito Agrícola, o qual já não reconhece essa utilidade
pública às caixas de crédito agrícola mútuo, aí definidas como ins-
tituições especiais de crédito sob a forma cooperativa.

A R aceita que assim seja, mas entende que, por força do art.o 12o

do Cód. Civil, esta lei nova não a abrange nessa parte, só aplicável,
segundo ela, às instituições a constituir na sua vigência.

Mas não tem razão, como se demonstra em vários acórdãos desta
Secção do STA, entre os quais o de 29-10-96, no recurso no 20.545.

Com efeito, na falta de norma especial de aplicação dessa lei nova
no tempo, é aqui aplicável o princípio, consagrado na 2a parte do
no 2 desse art.o 12o, de que, quando a lei nova dispuser directamente
sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos
que lhes deram origem, entender-se-á que abrange as próprias relações
já constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor.

Como escrevem PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA, in
Código Civil Anotado, vol. I, 1967, pág. 19: se, tratando-se do conteúdo
do direito, for indiferente o facto que lhe deu origem, a lei nova
é aplicável; assim, para fixar o conteúdo do direito de propriedade,
é aplicável a lei nova e não a lei vigente à data da sua constituição;
o mesmo acontece, geralmente, com os direitos de natureza perpétua,
como os relativos ao estado de casado.

Também BAPTISTA MACHADO, in Introdução ao Direito e ao
Discurso Legitimador, Almedina, 1983, pág. 234, dissertando sobre
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tal princípio, explica que ao conteúdo das situações jurídicas que sub-
sistam à data do início da vigência da lei nova se aplica imediatamente
esta lei, pelo que respeita ao regime futuro deste conteúdo e seus
efeitos, ”com ressalva das situações de origem contratual relativamente
às quais poderia haver uma como que «sobrevivência» da lei antiga”.

No caso, a utilidade pública decorria directamente da lei como
efeito jurídico da mera existência legal da instituição, independen-
temente da modelação, substancial ou formal, do acto de criação
desta.

Enfim, a aquisição ou atribuição dessa qualidade não dependia
da vontade da interessada ou da Administração, pelo que tal espécie
de retroactividade (imperfeita) não ofende o princípio constitucional
da protecção da confiança na manutenção dessa situação jurídica.

Por isso, a revogação dessa norma legal afecta todas as instituições
abrangidas pelo dito Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo
e das Cooperativas de Crédito Agrícola, ou seja, tanto as já cons-
tituídas, que perderam esse estatuto de utilidade pública, como as
constituendas; tanto umas como outras, desde então, apenas podem
adquirir (ou readquirir) esse estatuto e, portanto, a isenção de con-
tribuição autárquica que dele decorre, através do processo individual
do seu reconhecimento previsto no DL 460/77-11-07, o que no caso
não se mostra verificado.

4.3. Como se argumenta no citado aresto, esta conclusão sai re-
forçada quando se atenta em outros dados da lei nova, como expressão
do pensamento legislativo acerca da matéria (cfr. art.o 9o do Cód.
Civil):

— Esse estatuto de utilidade pública estava associado ”à circuns-
tância de elas prosseguirem apenas um especial fim público de con-
cessão de crédito aos seus associados e outros actos inerentes à ac-
tividade bancária instrumentais em relação àquela actividade (cfr.
exórdio e texto do Decreto no 11.797, preâmbulo do DL no 231/82
e, maxime, o no 1 do art.o 1o do Regime Jurídico aprovado por este
diploma)”; ora tal fim foi ”intensamente diluído no Regime consa-
grado pelo DL no 24/91”, segundo o qual tais instituições passaram
a poder exercer, também, a actividade bancária nos termos aí definidos,
assim correspondendo, de resto, às exigências do direito comunitário
”no sentido de garantir o princípio da livre concorrência na actividade
bancária entre as empresas de todos os Estados Membros”.

— Este objectivo, desenvolvido com a publicação do
DL 230/95-09-12, por força do qual as caixas de crédito agrícola ”têm
a natureza de verdadeiros bancos, podendo praticar a generalidade
dos actos inseridos na actividade bancária”, postulava a abolição de
privilégios fiscais, inclusive no domínio do IRC (cfr. art.o 22o do EBF),
face à concorrência.

— Acresce que seria arbitrário ou infundado, por isso violador do
princípio constitucional da igualdade, bem como do princípio da livre
concorrência, o critério legislativo que se baseasse na distinção entre
caixas constituídas e constituendas para lhes conceder ou não o es-
tatuto de utilidade pública.

5. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com 40 % de procuradoria.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Castro Martins (Relator) — Coe-
lho Dias — Rodrigues Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Dívida exequenda.
Transmissão de dívida. Competência do Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA 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, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instância que não se restrinja a matéria de direito.

3 — É questão de facto saber se o credor da dívida exequenda
declarou ter ratificado a transmissão dessa dívida para
uma sociedade constituída pelos primitivos devedores.

Recurso n.o 18 719. Recorrente: José Maria Ferreira Manana e outros;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Cas-
tro Martins.

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

1. JOSÉ MARIA FERREIRA MANANA e outros deduziram opo-
sição à execução fiscal contra eles instaurada para cobrança de créditos
do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) resultantes
de concessão de apoio financeiro.

Da sentença de 16-11-93 (fls. 72 a 77) do Tribunal Tributário de
1a Instância de Santarém que julgou a oposição improcedente in-
terpuseram os oponentes, per saltum, o presente recurso, que mi-
nutaram a fls. 81 e segs.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de

que o STA não é competente para apreciar o recurso, visto ele não
versar exclusivamente matéria de direito.

À arguição de tal questão prévia responderam os recorrentes que,
a dar-se por verificada a arguida incompetência, se ordenasse a re-
messa dos autos ao Tribunal Tributário de 2a Instância, por ser o
competente.

2. Há que apreciar, portanto, esta questão prévia, de conhecimento
oficioso (e prioritário, pois, se procedente, prejudicada fica a apre-
ciação das demais questões - cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT
e 101o e ss., e 660o, no 2, do CPC), da competência, em razão da
hierarquia, desta Secção do STA, para onde um recurso, como este,
de decisão de um tribunal tributário de 1a Instância só pode subir
per saltum quando verse exclusivamente matéria de direito
[cfr. artos 21o, no 4, e 32o, no 1, alínea b), do ETAF e 167o do
CPT]: se envolver pronúncia sobre matéria de facto, a competência
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para o julgar cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância [cfr. artos 41o,
no 1, al. a), do ETAF e 167o do CPT].

3. E entendemos que procede tal arguição.
Como sustenta o Mo Po, na conclusão 7a da minuta de recurso

alega-se estar provado um facto que a sentença não dá como provado:
o de que o Delegado Regional (de Lisboa e Vale do Tejo) do IEFP
declarou por escrito ter ”a assunção da dívida sido ratificada pelo
IEFP”, ou seja, houve ratificação (pelo credor) da transmissão da
dívida para a sociedade (constituída pelos ora recorrentes).

Daqui se conclui que neste recurso está também em discussão ma-
téria de facto, pelo que esta Secção do STA é incompetente em razão
da hierarquia para dele conhecer.

4. Pelo exposto, declara-se esta Secção do STA incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do recurso e para tanto competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância (cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

Visto o requerido a fls. 107 e o disposto no arto 47o, no 2, do
CPT, remetam-se os autos, oportunamente, ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Custas pelos recorrentes, com taxa de justiça e procuradoria de,
respectivamente, 20.000$00 e 8.000$00 (§ único do arto 5o, por re-
missão do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. incidente. Acto administrativo. Chefe da re-
partição de finanças. Recurso. Prejuízo irreparável. Subida
imediata. Subida diferida. Efeito suspensivo. Efeito de-
volutivo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na sua primitiva redacção, o no 4 do arto 355o do CPT
abria uma excepção à regra da subida diferida do recurso,
estabelecida no antecedente no 3: se o recorrente alegasse
prejuízo irreparável com a imediata execução da decisão
administrativa recorrida, o recurso subiria ao tribunal tri-
butário de 1a instância (para ser apreciado) imediata-
mente, nos próprios autos.

2 — Diferente era o regime do recurso da decisão proferida
no incidente em questão pelo tribunal tributário de 1a ins-
tância: conforme então dispunha o no 2 do arto 356o

do CPT, tal recurso também subia imediatamente mas
em separado, visto não lhe caber efeito suspensivo mas
meramente devolutivo.

Recurso no 18.909 Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Luís
Alberto Martins Figueiredo; Relator: Juiz Conselheiro CASTRO
MARTINS.
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ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO (STA):

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO (Mo Po) recorre, per saltum, do
despacho proferido pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro
em 16-9-94, a fls. 29-30 deste processo de execução fiscal instaurado
contra LUÍS ALBERTO MARTINS FIGUEIREDO, contribuinte
no 803 873 000 (processo no 42/94 desse Tribunal).

Tal despacho, apreciando recurso interposto, pelo referido exe-
cutado, de decisão proferida nesse processo de execução fiscal pelo
Chefe da 2a Repartição de Finanças de Aveiro, dele não conheceu
por entender que o mesmo devia subir diferidamente.

O recorrente remata a sua minuta de recurso com as seguintes
conclusões:

a) Nos recursos judiciais das decisões da Administração Fiscal em
processo executivo não se aplica o disposto na alínea c) do no 1
do arto 923o do CPC.

b) ”A tramitação dos processos judiciais encontra-se regulada nos
nos 3 e 4 do arto 355o do CPT”.

c) O despacho ora em crise, ao admitir o recurso e ao remeter
a sua apreciação para final, após a venda ou adjudicação dos bens
penhorados, despe de sentido a apreciação do acto administrativo.

d) A exequibilidade do despacho obriga a que seja designada nova
marcação de venda e, automaticamente, retira o interesse da apre-
ciação a final do acto administrativo de que o recorrente se visava
proteger.

Não houve contra-alegação.
O Tribunal a quo sustentou o despacho recorrido.
2. Ocorrências processuais a registar:
A - Em execução fiscal instaurada para cobrança de um crédito

de IVA, o referido executado requereu em 4-4-94 (fls. 18) ”a suspensão
da venda” dos bens penhorados, marcada para 18-4-94 por despacho
do Chefe da 2a Repartição de Finanças de Aveiro de 22-3-94 (fls.
12), alegando que essa venda poria em perigo a sobrevivência da
sua empresa e respectivos postos de trabalho e que pretendia pagar
a dívida e acrescido em 3 meses.

B - Tal requerimento foi indeferido por despacho do Chefe da
2a Repartição de Finanças de Aveiro de 4-4-94 (fls. 19), com fun-
damento em falta de ”fundamentação legal”.

C - O executado recorreu desse despacho para o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro alegando, no essencial, que na venda dos
bens penhorados, todos eles equipamento industrial do estabeleci-
mento”, impediria a sua laboração e conduziria ao seu encerramento
extinguindo 50 postos de trabalho, deixando-o a ele próprio na miséria
- prejuízos irreparáveis, segundo ele -, e pedindo a revogação do
despacho e a suspensão da execução por período não inferior a
6 meses.

D - O despacho judicial ora recorrido, considerando que a decisão
recorrida não se afigurava ”susceptível de provocar ao recorrente qual-
quer (muito menos irreparável) prejuízo” que ele não devesse le-
galmente suportar e considerando, bem assim, que ao recurso, in-
terposto depois de feita a penhora, se aplicava o regime estabelecido
no arto 923o, no 1, alínea c), 2a parte, do CPC, por remissão do
arto 357o do CPT, decidiu ”admitir o recurso interposto, a subir quando
esteja concluída a adjudicação, venda ou remição de bens”.
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3. Na sua redacção original, em vigor ainda (e desde 1-7-91) à
data do despacho ora sob recurso, dispunham os artos 355o a 357o

do CPT:
Artigo 355o

Recursos das decisões da administração fiscal

1. As decisões proferidas pelo chefe da repartição de finanças e
outras autoridades da administração fiscal que afectem os direitos
e interesses legítimos do executado são susceptíveis de recurso judicial
para o tribunal tributário de 1a instância, a interpor no prazo de
oito dias após a sua notificação.

2. O recorrente, com o requerimento de interposição, alegará dentro
do prazo de recurso, com expressa indicação dos fundamentos e
conclusões.

3. O tribunal só conhecerá dos recursos quando, depois de realizadas
as diligências, o processo aí for remetido a final, salvo o disposto
no número seguinte.

4. Se o recorrente invocar prejuízo irreparável com a imediata exe-
cução da decisão recorrida, o processo subirá logo a tribunal.

5. Antes do conhecimento dos recursos será notificado o repre-
sentante da Fazenda Pública para responder no prazo de 5 dias e
ouvido o representante do Ministério Público, que se pronunciará
no mesmo prazo.

Artigo 356o

Recursos de actos jurisdicionais

1. Os recursos das decisões de natureza jurisdicional serão inter-
postos por meio de requerimento com a apresentação das alegações
e conclusões no prazo de 8 dias a contar da notificação.

2. Os recursos terão efeito devolutivo, sem prejuízo da sua subida
imediata nos casos referidos no número 4 do artigo anterior.

Artigo 357o

Direito subsidiário

Em tudo o que não estiver previsto neste código, aos recursos da
presente secção aplicar-se-á, com as necessárias adaptações, o regime
estabelecido no Código de Processo Civil para os recursos em processo
de execução.

O no 3 do arto 57o da Lei no 39-B/94-12-27 (Orçamento do Estado
para 1995) revogou os nos 4 e 5 do citado arto 355o (o no 5 veio
a ser reposto pelo DL no 7/96-02-07, que também deu nova redacção
ao no 3 desse artigo e ao no 2 do artigo 356o), mas sem eficácia
retroactiva, pelo que não há que atender aqui a essas alterações.

Entendeu-se na decisão recorrida que era de aplicar ao caso o
arto 923o do CPC por remissão do citado arto 357o do CPT; mas
sem razão porque não estamos perante caso omisso.

Na verdade, a situação enquadra-se na previsão do transcrito no 4
do art.o 355o do CPT, que abre uma excepção à regra da subida
diferida do recurso, estabelecida no antecedente no 3: se, como neste
caso, o recorrente alegasse prejuízo irreparável com a imediata exe-
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cução da decisão recorrida, o recurso subiria (para ser apreciado e
não apenas, como erradamente entendeu o Tribunal a quo, para ser
admitido) de imediato, nos próprios autos.

Por isso, a decisão recorrida não pode manter-se: a norma em
questão impunha ao juiz que, no caso de ter sido invocado prejuízo
irreparável com a imediata execução da decisão administrativa re-
corrida, conhecesse imediatamente do recurso (depois de ouvir a Fa

Pa e o Mo Po - no 5 do citado arto 355o).
Note-se, porém, que diferente era o regime do recurso da decisão

proferida no incidente em questão pelo tribunal tributário de 1a ins-
tância: conforme então dispunha o no 2 do arto 356o do CPT, tal
recurso também subia imediatamente mas em separado, visto não
lhe caber efeito suspensivo mas meramente devolutivo.

Era esse o regime que o presente recurso devia ter seguido, em
vez da subida nos próprios autos.

4. Assim, concede-se provimento ao recurso revogando-se o des-
pacho recorrido (na parte impugnada), que deve ser substituído por
decisão que (a não haver outro obstáculo - diferente do ora apreciado
e removido e dos de tempestividade e legitimidade sobre que já se
decidiu com trânsito em julgado), conheça do recurso interposto da
decisão proferida em 4-4-94, a fls. 19, pelo Chefe da 2a Repartição
de Finanças de Aveiro.

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

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Falta de fundamento. Rejeição
liminar.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se a recorrente não impugnou, podendo fazê-lo, opor-
tunamente, a liquidação, não pode afrontar a mesma
em sede de oposição à execução fiscal, por não lhe ser
permitido face ao disposto nas alíneas g) e h) do art. 286o

do C.P.T.
II — É que no caso em apreço a lei assegura meio judicial

de impugnação, não aproveitado pela recorrente, pelo
que não pode lançar mão da oposição.

III — Não tendo sido alegado nenhum dos fundamentos ta-
xativamente enunciados no art. 286o do C.P.T., há lugar
à rejeição liminar da oposição ao abrigo do disposto no
art. 291o no1 alin.b) do C.P.T.

RECURSO No 20.143 de que é recorrente Maria Luísa Monteiro
de Barros D’Orey e recorrida a Fazenda Pública e de que foi
RELATOR o Exmo. Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.
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Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria Luísa Monteiro de Barros D’Orey, identificada nos autos,
deduziu oposição à execução fiscal perante o Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto a qual lhe fora instaurada na Repartição de
Finanças do 7o Bairro Fiscal do Porto, alegando em síntese, que foi
colectada com fundamento no impresso erradamente preenchido uma
vez que foi considerada casada com José Vítor Meireles de Araújo
Dias, que é solteira embora com ele vivesse em comunhão de mesa
e habitação, do qual possui dois filhos e que a única entidade jurídica
que deve suportar o pagamento de impostos de IRS relativos a ganhos
próprios é quem os auferiu, isto é, o referido José Vítor Meireles
pelo que a oponente é parte ilegítima nos termos da alin.b) do art. 286o

do C.P.T.
Por despacho de 6.10.95 foi a oposição rejeitada liminarmente,

atento o disposto no art. 291o alín.b) do C.P.T.
Fundamentou-se para tanto a decisão na circunstância de que a

oponente não se enquadra em nenhuma das três hipóteses de ile-
gitimidade a que se refere a dita alín.b) do art. 286o e que a oponente
pretendia discutir a ilegalidade em concreto da liquidação do imposto,
o que não lhe é consentido face aos disposto nas alíneas g) e h)
do citado artigo e ainda por a petição ”não se alicerçar em nenhum
dos fundamentos taxativamente enunciados neste mesmo artigo.

Inconformada com tal decisão veio a oponente interpor recurso
jurisdicional directamente para este STA em cujas alegações formulou
as seguintes conclusões:

«1a. A recorrente foi tributada em IRS por proventos ganhos re-
lativos a José Vítor Meireles de Araújo Dias com quem não é casada.

2a. A recorrente é solteira.
3a. Não responde solidariamente com José Vítor quer porque não

é sua mulher, sua filha, sua parente ou sequer sua sócia.
4a. Como sujeito passivo tributário é parte ilegítima de harmonia

com a alín.b) do no1 do art. 286o do C.P.T.
5a. Os fundamentos invocados na oposição não brigam com a le-

galidade mas com a ilegalidade da recorrente que nenhuma relação
tem com os ganhos e bens do José Vítor Meireles de Araújo nem
a ele está ligada por qualquer vínculo matrimonial ou parental.

Termos em que revogando-se a decisão recorrida se fará justiça».
Não houve contra-alegação.
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto pa-

recer no sentido de que o recurso não merece provimento pois que,
como da petição inicial se vê e das próprias alegações a recorrente
quis deduzir oposição à execução, quando, na verdade bem podia
ter deduzido impugnação da liquidação ao abrigo do art. 120o do
CPT alegando que só na data da citação para a execução tomou
conhecimento da liquidação, daqui resultando que nem sequer pode
falar-se em erro na forma de processo”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Apura-se dos autos, nomeadamente do exame da petição que a

oponente alega não ser casada com José Vítor Meireles de Araújo
Dias, com o qual vive e de quem possui dois filhos e que ele é o
único que deve suportar o pagamento do IRS, para o que juntou
certidão de nascimento para prova de que é solteira.

Não arrolou testemunhas.
Saber se é legalmente correcta a rejeição liminar da oposição é

a questão que se coloca no presente recurso.
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A rejeição teve por base o disposto na alín.b) do no1 do art. 291
do C.P.T. que impõe ao Juiz, logo que recebido o processo, seja
rejeitada liminarmente a oposição com o fundamento de ”não ter
sido alegado algum dos fundamentos admitidos no art. 286o do mesmo
Código.

Após se ter pronunciado sobre o não enquadramento da matéria
alegada em qualquer das três hipóteses que corporizam a ilegitimidade
prevista na alín.b) do citado art. 286o invocada pela oponente - e
depois de ter referido que o que a oponente alega é a ilegalidade
da liquidação do imposto, concluiu a decisão recorrida que a oponente
não podia ter impugnado essa liquidação e como tal não pode pôr
em causa nestes autos de oposição à execução fiscal tal ilegalidade
uma vez que não lhe é permitido pelas alíneas g) e h) do citado
art. 286o do C.P.T., considerando, finalmente, que na petição nem
sequer ocorre nenhum dos fundamentos taxativamente enunciados
no mesmo art. 286o o que tudo conduziu à rejeição liminar da oposição.

Por seu lado, sustenta a recorrente que foi tributada em IRS por
proventos ou ganhos relativos a José Vítor Meireles de Araújo com
quem não é casada e que por isso é parte ilegítima, de harmonia
com a alínea b) do no1 do art. 286o do CPT. A isto se resume a
sua alegação e conclusões do recurso.

Um dos fundamentos da oposição à execução fiscal é a ilegitimidade
que na referida alínea b) do citado art. 286o do C.P.T. assume três
versões ou três tipos de ilegitimidade e que são: a ilegitimidade da
pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título
ou seu sucessor; ou, sendo o que nele figura, não ter sido, durante
o período a que respeita a dívida exequenda, o possuidor dos bens
que a originaram; ou por não figurar no título e não ser responsável
pelo pagamento da dívida.

O despacho recorrido, na apreciação da matéria alegada na petição,
foi peremptório na não subsunção da mesma a qualquer dos tipos
de ilegitimidade, antes constituindo, como é óbvio, alegação que visava
discutir a legalidade em concreto o que não é permitido, em sede
oposição nos termos da alín.g) do art. 286o.

Só através da impugnação judicial seria viável sindicar tal matéria
erigida pela oponente como fundamento de oposição à execução.
Isto porque, no caso em apreço a lei assegura meio judicial de im-
pugnação o que não foi aproveitado pela oponente, ora recorrente,
antes o desprezando.

Em suma, sobre a invocada ilegitimidade nas suas três vertentes,
concorda-se com o expendido na decisão recorrida quando ali se afir-
ma que a situação tal como vem alegada não logra enquadramento
em nenhuma das três hipóteses, sendo certo que a devedora, ora
recorrente figura no título executivo, tal como se infere do documento
junto aos autos a fls.14.

Do que vem exposto, sem perder de vista o quadro conclusivo
das alegações da recorrente, cuja matéria não encontra resposta em
nenhum dos fundamentos taxativamente enunciados no art. 286o do
CPT terá de concluir-se que a situação tem cobertura na alín.b) do
no1 do art. 291o do mesmo Código, o mesmo é dizer que a rejeição
liminar da oposição, ora sob censura se mostra em conformidade
com as disposições legais aplicáveis, tese esta que a recorrente não
conseguiu infirmar mediante o presente recurso.

229

E porque não se mostra violado qualquer normativo com o despacho
recorrido, logicamente que tem de ser mantido na ordem jurídica.

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

Custas pela recorrente com 60 % de procuradoria.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. – Abílio Madeira Bordalo-Relator –
Ernâni Marques da Silva Figueiredo – Manuel Fernando dos Santos
Serra. – Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Justo impedimento. Requerimento breve.

Doutrina que dimana da decisão:

A exigência de brevidade da apresentação do requerimento
de justificação de impedimento, prevista na parte final do
nº 2 do art. 146º do CPCivil, não transige com delonga
de vários dias úteis (quatro dias).

Recurso n.o 20 192. Recorrente: CASO-Centro de Abate de Suínos
do Oeste, L.da; Recorrido: Fazenda Pública; Relator o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A recorrente CASO-Centro de Abate de Suínos do Oeste, L.da,
veio requerer ser admitida a alegar no recurso que interpusera para
este tribunal, e que veio a ser julgado deserto por falta de alegações,
por a sua situação preencher o conceito de justo impedimento.

Quer a notificação para alegar, quer a do despacho que julgou
o recurso deserto, não foram entregues na sede do seu mandatário,
à R. Victor Cordon, 10-A, 1º e 2º and., em Lisboa, mas, sim, no
3º andar do mesmo prédio, em sociedade comercial ali existente,
donde nunca a primeira, ao contrário da segunda, encaminhada para
o escritório do advogado.

Pelo que o requerente só tomou conhecimento da falta de alegação
com a notificação, também ela entregue no 3o andar, de que o recurso
havia sido julgado deserto.

O Exmo. Magistrado do MºPº é de parecer que não deve atender-se
à pretensão da Rte por o requerimento não ter sido apresentado
logo que cessou o impedimento, seja, no dia útil imediato, só o fazendo
em 6.5.96, não podendo o mesmo servir-se da tentativa de ilidir a
presunção da notificação, admissível nos termos do art. 66º/2 do CPT,
por o meio de prova apropriado, a informação dos correios, ter de
ser por si requerida.

Foi indicada prova testemunhal.
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Cumpre apreciar.
É constitutivo do justo impedimento, segundo a letra do art. 146º/1

do CPCivil, o ”evento normalmente imprevisível, estranho à vontade
da parte, que a impossibilite de praticar o acto, por si, ou por
mandatário”.

No caso, todavia, assume relevo a exigência legal (parte final do
nº 2 do art. 146º) quanto à oportunidade de deduzir o requerimento,
a qual comporta, sem dúvida, um adequado juízo de normalidade
acerca da diligência que se impõe ao requerente, tanto mais severo
quanto é certo ser já anormal a situação em que aquele está investido
relativamente ao normal cumprimento do prazo incumprido, sendo
que daquela referida anomalia decorre o particular alerta para a ne-
cessidade de brevidade de actuação, cujo alheamento merece acres-
centada censura e indesculpabilidade.

Que não pode transigir - ”logo que ele (o impedimento) cessou”
- com as delongas verificadas na apresentação do requerimento in
casu, que, como bem refere o digno agente do Mº Pº, somente deu
entrada em 6.5.96, quando a carta registada alertadora se considerou
recebida em 26.4.96, face à regra da perfeição das notificações, de-
corrente do art. 66º/1 do CPT.

Passou-se o dia útil imediato (29.4.96), o dia 30 seguinte, os dias
2 e 3 de Maio, a ”reconstituir a situação para apurar a factualidade,
o que é tempo excessivo, atendendo ao que acima vai exposto.

Verifica-se, assim, uma demora na apresentação do requerimento,
imputável, porventura, aos serviços do escritório do mandatário, com
cuja actuação se solidariza o Rte no cumprimento dos seus deveres
e ónus processuais.

Quanto à pretensa falta de notificação do despacho que determinou
alegações, referida pelo MºPº, além de não haver sido requerida qual-
quer diligência postal, a mesma não se ofereceria de utilidade perante
a recepção da carta por terceiro, tal como veio exposto pela Rte.

Assim, porque não se encontram razões que justifiquem a referida
demora de procedimento, em relação à qual nada se aduziu, sem
necessidade de ouvir qualquer prova, não se dá por verificado, por
causa da aludida demora, o justo impedimento.

Termos em que se decide indeferir o requerido.
Custas do incidente pela requerente, com taxa de justiça em

12 000$00.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lú-
cio Barbosa — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Alegações respeitantes a outro processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Se o recorrente, após interpor recurso de sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância, apresentar umas alegações que
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dizem respeito a outro processo e têm um objecto com-
pletamente diferente da sentença recorrida, este STA não
pode conhecer do objecto de tal recurso.

Recurso n.o 20 508. Recorrente: BEECHAM PORTUGUESA — Pro-
dutos Farmacêuticos e Químicos, L.da; Recorrido: Fazenda Pública;
Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

BEECHAM PORTUGUESA — Produtos Farmacêuticos e Quími-
cos, Lda, com sede na Rua Sebastião e Silva, nº 56, Massamá, Queluz,
Sintra, impugnou judicialmente o acto de liquidação de contribuição
industrial, Grupo A, relativo ao exercício de 1984, praticado pela
Repartição de Finanças do 9o Bairro Fiscal de Lisboa.

Por sentença de fls. 39 a 49, o Mº Juiz do 4º Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa julgou a impugnação impro-
cedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguinte con-
clusões das suas alegações:

-O quantitativo que, a título de aprovisionamento para subsídio
de férias, a recorrente lançou na sua contabilidade, com referência
ao exercício de 1988, como custos ou encargos desse mesmo exercício
de 1988, corresponde a férias e subsídio de férias, é custo ou encargo
do dito exercício de 1988, atento o disposto no Decreto-Lei no 864/76,
de 28 de Dezembro, máximo no seu artº 2º, nº s 1 e 4 e no seu
artº 3º, nº 1, e no seu artº 3º, nºs 1 e 2, e, também e ainda, atento
o disposto no artº 26º, nºs 1 e 4 do Código da Contribuição Predial;

-(conclusão ilegível).
Contra-alegou a Fazenda, sustentando a sentença recorrida.
O Dº Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer, nos termos

do qual se não deve conhecer do objecto do recurso.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Como muito bem diz o Mº Pº, no caso dos autos o recorrente,

embora tenha interposto recurso para a Secção de Contencioso Tri-
butário do STA - fl. 51 - apresentou umas alegações do recurso que,
para além de se dirigirem ao Plenário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, não têm por objecto a decisão recorrida mas um ine-
xistente, nestes autos, acórdão desta Secção.

Aliás, pelas referência feitas nas doutas alegações aos montantes
de Contribuição Industrial liquidada e juros compensatórios, que são
distintos daqueles a que se refere a presente impugnação judicial,
confirma-se que as referidas alegações não respeitam ao presente
processo.

Assim, não tendo sido formulado a este STA qualquer pedido,
nem sendo atacada a decisão recorrida, não sendo pedida a sua re-
vogação nem anulação, nem tendo o objecto das alegações relação
com o objecto do presente recurso, deste STA não pode conhecer
do objecto do recurso.

Nestes termos, acordm os juízes deste STA em não tomar conhe-
cimento do objecto do recurso.

Custos pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 % da taxa
de justiça.

29 de Janeiro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes — Francisco
Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

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 20 569. Recorrente: Joaquim Nascimento Neves Graça
e mulher, Maria Leonor Leitão Ambrósio Neves Graça. Recorrido:
Caixa Geral de Depósitos. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a sentença do TT1a Instância do Porto que
lhes julgou improcedente a oposição que deduziram contra a execução
fiscal movida pela Caixa Geral de Depósitos para cobrança coerciva
de 1 941 727$00 e juros de mora vincendos, referente a um contrato
de mútuo, garantido por hipoteca, vieram os oponentes Joaquim Neves
Graça e mulher, Maria Leonor Leitão Ambrósio Neves Graça, recorrer
da mesma, concluindo a sustentar que:

- a agravada entregou aos agravantes um documento de renúncia
à hipoteca e esta foi cancelada pois o empréstimo foi pago pelos
agravantes;

- a partir do pagamento, deixa de haver título executivo válido
e a dívida hipotecária foi liquidada em 1986;

- não houve lapso dos serviços da CGD e a prova testemunhal
dos agravantes esclareceu a veracidade da sua defesa e não foi con-
trariada pela prova testemunhal da agravada;

- esta nunca comunicou o lapso ocorrido e os agravantes não re-
ceberam os documentos que completavam a petição da execução,
pelo que foi preterida formalidade essencial, sofrendo o processo de
nulidade insuprível;

- caducou a obrigação de os agravantes provarem documentalmente
o pagamento do empréstimo e a agravada não fez prova de que o
mesmo não se encontrava pago;

- a dívida, a existir, já teria caducado pelo decurso de 5 anos.
A recorrida contra-alegou.
O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em

razão da hierarquia para conhecer do recurso porque as respectivas
conclusões da alegação incluem matéria de facto não estabelecida
no probatório da decisão recorrida. Ouvidos, os Rtes discordaram.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art.45o-2 do CPTributário).

Na verdade, os Rtes, nas conclusões, invocam a renúncia à hipoteca
que garantia o mútuo celebrado entre eles e a recorrida CGD, o
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cancelamento desta, o pagamento da dívida hipotecária em 1986, a
inexistência de lapso dos serviços da recorrida que justificasse a emis-
são do documento de renúncia.

Tais acontecimentos são determinações da realidade do domínio
dos factos, que se propõem para conhecimento no recurso, pois os
mesmos não constam do probatório da sentença recorrida, onde, con-
trariamente, se deu como assente não estar provado que a dívida
exequenda tenha sido paga pelos oponentes e que tenha sido “esse
pagamento que tenha determinado a emissão e a entrega do do-
cumento de renúncia à hipoteca”.

Porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum (cf. Manuel Andrade, Noções (. . .), p. 89),
é indiferente, para o efeito em causa, determinar a atendibilidade
ou o relevo que as referidas afirmações lograrão no julgamento da
causa posta em recurso, porquanto as ditas pronúncias virão a caber
ao tribunal que for julgado competente.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167o do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso e competente
para o tal referido tribunal.

Custas pelos recorrentes, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Prazo. Direito transitório. Art. 7o

do DL 154/91, de 23/4. Cobrança virtual derivada esta-
belecida no art. 27o do CIVA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — À contagem do prazo para impugnar uma liquidação
adicional do IVA, cuja cobrança virtual em que se con-
verteu a originária cobrança eventual ocorreu na vigência
do CPT, aplica-se ainda o art. 89o do CPCI enquanto
não houver adaptação instrumental ao pagamento vo-
luntário previsto no novo código, ex vi do preceito de
direito transitório do art. 7o do DL 154/91.

2 — O referido prazo para impugnar conta-se do dia imediato
ao do dia seguinte após o débito ao tesoureiro.
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Recurso no 20.645. Recorrente: Couto Alves, Lda. Recorrido: Fazenda
Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho liminar que lhe indeferiu, por ex-
temporaneidade, a impugnação que deduzira contra a liquidação de
IVA e juros compensatórios, nos montantes respectivos de
2 357 582$00 e 2 684 112$00, veio a Ite Couto Alves, Lda, recorrer,
concluindo a sustentar que:

- à impugnação é aplicável o CPT porque, tratando-se de IVA
de cobrança eventual, ao caso dos autos não é aplicável o art. 7o

do DL 154/91, de 23.4, que só versa sobre impostos de cobrança
virtual, sendo a impugnação tempestiva nos termos dos arts. 27o/1
do CIVA e arts. 107o e 123o/1/a) do CPT;

- caso assim se não entenda, a tempestividade resultará, ainda do
cumprimento do prazo do referido art. 123o/1/a), porquanto da con-
jugação do art. 27o/1 do CIVA e arts. 20o e 28o do CPCI resulta
que o final do prazo do pagamento voluntário do IVA cuja liquidação
foi impugnada ocorreu depois de 15 dias seguintes ao da notificação
de 24.11.93;

- e se ainda assim se não entender, a mesma será tempestiva porque
o início da contagem do prazo, nos termos da al. b) do art. 89o do
CPCI reporta-se, não à data da notificação do art. 27o do CIVA,
mas sim ao momento em que foi efectuado o débito ao tesoureiro,
que nunca ocorreu antes de 10.12.93.

Contra-alegou a Representante da FaPa.
O Ex.mo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece

provimento por aplicação do art. 89o a) do CPCI, nos termos do
art. 7o do DL 154/91.

Consta do despacho recorrido que a Ite foi notificada para pagar
o imposto referido no prazo de 15 dias em 24.11.93 e que a impugnação
deu entrada em 9.3.94.

Cumpre apreciar da questão decidida no tribunal recorrido, a da
(in)tempestividade da apresentação da petição da impugnação, pelo
que se discorre em torno das conclusões das alegações do recurso
e da alegação que a esta se refere.

Veio controvertida a determinação da norma aplicável em razão
do tempo, uma vez que o CPT, que entrara em vigor em 1.7.91,
embora ditasse a sua aplicação imediata, ressalvava ”disposição em
contrário” - art. 3o - e entre estas disposições contava-se o art. 7.o
do DL 154/91, de 23.4, que aprovou o Código, o qual manteve vigente
o regime de cobrança virtual que vigorava, assim como as regras de
contagem dos prazos de reclamação e impugnação judicial, quanto
aos impostos de cobrança virtual, ”enquanto os respectivos códigos
ou leis tributárias não forem adaptados às disposições de cobrança
do novo código, anunciação que veio a ocorrer com a criação do
”documento único de cobrança”, que substituiu a remessa de do-
cumentos para cobrança virtual, pelo DL 275-A/93, de 9.8.

Mas porque à data da cobrança em causa ainda não estavam ”criados
os dispositivos legais e administrativos necessários à aplicação” do
diploma de 93 - art. 52o do mesmo -, (o que só veio a verificar-se
com as alterações ao CIVA introduzidas pelo DL 100/95, de 19.5),
mantinha-se o ”regime anterior”, o que predica a aplicação ao caso
das regras do art. 89o do CPCI e do CIVA, a vigorar ao tempo por
força da predita ultra-actividade.
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É quanto a esta aplicação que surge a divergência entre a decisão
recorrida, que imputa à data em que a Rte foi notificada (em 24.11.93)
para efectuar o pagamento das importâncias de IVA liquidadas adi-
cionalmente o termo inicial do prazo de 90 dias previsto no art. 89o

para deduzir a impugnação, e a tomada de posição da Rte, que pre-
tende iniciar-se tal prazo do dia imediato ao do débito ao tesoureiro
da FaPa. (numa das versões interpretativas aduzidas).

Na situação em análise, de uma determinação oficiosa do imposto
por deficiências na declaração periódica (art. 82o do CIVA), rege
o art. 27o deste código, que prescreve que a ”falta de pagamento
no prazo prescrito” na notificação para efectuar o pagamento do
imposto liquidado por iniciativa dos serviços ”converterá a cobrança
em virtual, nos termos e para o efeito do disposto” no CPCI, o que
pressupõe a verificação da situação tratada por RCarvalho e FRPardal,
em CPCIAComentado, 2a ed., p. 403, de uma cobrança originaria-
mente eventual não paga que se converte em virtual nos termos do
art. 19o/§2o do CPCI.

Na hipótese, dizem os referidos autores, ”o prazo para a reclamação
(ou impugnação) não se conta já do dia seguinte ao do pagamento
eventual, porque este não se realizou, mas do dia seguinte ao da
abertura do cofre para a cobrança da receita tornada virtual. Pro-
cede-se, pois, como se tratasse de uma receita tributária originaria-
mente virtual. Dá-se, assim, ao contribuinte uma alternativa de prazo.”

Assim, teria podido o contribuinte impugnar em prazo contado
do dia imediato ao do respectivo pagamento se o tivesse feito dentro
dos 15 dias cominados na notificação de 24.11.93, nos termos do
art. 89o/b) do CPCI, mas como não o fez, é-lhe consentido impugnar
em prazo contado do dia imediato ao da abertura do cofre, nos termos
da alínea a) do dito art. 89o

Todavia, a cobrança virtual derivada a que alude o art. 27o do
CIVA é virtual só para efeitos de relaxe, pois não abre um novo
prazo de pagamento sem juros de mora, a efectuar no mês seguinte
ao do débito ao tesoureiro - o pagamento à boca do cofre -, como
acontece, por exemplo, nas liquidações adicionais e nas liquidações
por omissão ao lançamento nos impostos periódicos (cf. art. 41o do
CIProfissional), antes verificando-se a ”passagem oficiosa do conhe-
cimento, estabelecendo a lei um prazo para pagamento com juros
de mora, após o débito ao tesoureiro, findo o qual se procede ao
relaxe (cf. art. 28o/b do CPCI”), como adverte Cardoso da Costa,
em Curso de Direito Fiscal, 2a ed., p. 442.

Na situação em que inexiste a referência ao dia da abertura do
cofre, mas em que não se pode negar ao contribuinte o prazo al-
ternativo acima aludido decorrente da cobrança virtual derivada, es-
tabelecida no art. 27o do CIVA, há que recorrer a um prazo especial,
aliás de acordo com a previsão do § único do art. 89o, cujo termo
inicial será o do dia imediato ao do dia seguinte após o débito ao
tesoureiro, que é o primeiro dia do prazo assinado no art. 28o/b)
do CPCI.

O pagamento a ocorrer neste dito prazo ainda é voluntário, embora
com juros de mora (art. 20o do CPCI), o que é referência dominante
na designação de prazos para impugnar, e fica assegurada a garantia
do referido prazo alternativo.

Só por isso e porque não vem fixado no despacho recorrido a
data do débito ao tesoureiro não é manifesta a extemporaneidade
da apresentação da impugnação, pelo que não se pode manter o
despacho que a julgou verificada.
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Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para ser substituído por outro que não de in-
deferimento pelo fundamento que serviu ao revogado.

Sem custas.

29 de Janeiro de 1997. - Ernâni Marques da Silva Figueiredo - Lúcio
Alberto da Assunção Barbosa - João José Coelho Dias. - Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução Fiscal. Oposição. Dívidas à Caixa Geral de De-
pósitos. Execução contra terceiro adquirente de bens hi-
potecados. Legitimidade. Liquidação da dívida exequenda.
Sindicabilidade em oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O terceiro adquirente de bens dados de hipoteca tem le-
gitimidade passiva para ser demandado directa e origi-
nariamente em processo de execução fiscal para cobrança
de dívidas à Caixa Geral de Depósitos garantidas com
hipoteca voluntária.

2 — Cabe no fundamento da al. g) do no 1 do arto 286o

do CPT a oposição à execução fiscal em que se alegue
que a dívida exequenda excede os limites do título exe-
cutivo eficaz perante o terceiro adquirente dos bens ga-
rantidos com hipoteca por abranger prestações futuras
não constantes daquele título e impostos não garantidos
pela hipoteca.

Recurso n.o 20 652. Recorrente: António Raul Mira Brito Paes e
outro; Recorrida: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Benjamim
Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. António Raul Mira Brito Paes e Joaquim José Mira Brito Paes,

como os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformados com o
acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 04.07.1995, que
negou provimento ao recurso que os mesmos haviam interposto da
sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
(7o Juízo), de 22.06.1993, que, por seu lado, julgara improcedente
a sua oposição à execução fiscal movida contra eles pela Caixa Geral
de Depósitos para cobrança de dívida hipotecária constituída por con-
trato de mútuo e hipoteca firmado com Manuel Paulo Bernardes
e mulher, dele recorrem para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

237

2. O acórdão recorrido confirmou a decisão por ele censurada sob
fundamento de que não ocorria a ilegitimidade que os oponentes
haviam excepcionado, porquanto, em síntese, o processo de execução
fiscal, cuja possibilidade de utilização a lei concedia à Caixa Geral
de Depósitos, não arredava a aplicabilidade da regra de direito comum
do no 2 do arto 56o do C.P.Civil, de o processo ser movido logo
contra o possuidor dos bens hipotecados, como era o caso dos opo-
nentes, e de que não lhes era permitido, em sede de oposição à
execução fiscal, virem discutir a legalidade em concreto da capita-
lização dos juros e do imposto de selo, por tanto ser impedido pelo
arto 286o do C.P.T.

3. Sustentam, agora, os recorrentes, nas suas alegações de recurso,
que o acórdão recorrido violou, por um lado, os art.os 239o e 243o

do C.P.T., porquanto, resultando deles que o processo de execução
fiscal só possa ser instaurado contra os devedores originários, os su-
cessores destes e os responsáveis subsidiários e que a execução só
possa ser revertida depois de ter sido instaurada contra o devedor
originário e na falta de bens deste, não há caso omisso que possibilite
o recurso ao arto 56o do C.P.C. e a legitimidade do adquirente dos
bens hipotecados e, por outro, que ele ofendeu a al. h) do no 1 do
arto 286o do C.P.Tributário, dado que, ao invocar que a execução
só poderia correr pelos valores de 3 003 499$00 e 4 922 892$00 de
capital e juros, estavam a limitar-se a aferir os limites da acção exe-
cutiva em função do que constava do respectivo título e do regime
substantivo da hipoteca e dos quais resultava a impossibilidade de
poder haver lugar a execução por prestações futuras e exigibilidade
de juros superiores aos que a hipoteca garante e de despesas, como
as do imposto de selo, nela não contempladas, e não a discutir a
extinção ou modificação da dívida exequenda.

4. Contra-alegou a recorrida Caixa Geral de Depósitos defendendo
a manutenção do julgado.

5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste tribunal emitiu douto
parecer em que se pronuncia pela legitimidade dos recorrentes para
o processo de execução fiscal e pela possibilidade destes discutirem
no processo de oposição a referida questão dos limites da execução,
dado a lei não lhes assegurar, antes desse momento, meio judicial
de ataque ao acto de liquidação feita pela Caixa e, na sequência
desta posição, concluiu pelo provimento do recurso e pela baixa dos
autos ao tribunal recorrido para conhecer daquela matéria.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A matéria de facto.
É o seguinte o quadro fáctico a que este tribunal ad quem tem

de aplicar o direito e que foi dado como provado pela instância
recorrida:

a) Em 21.04.80, entre a Caixa Geral de Depósitos e Paulo Manuel
Bernardes e mulher foi celebrado o contrato de mútuo e hipoteca
titulados pelo instrumento junto a fls. 19 e segs. dos autos.

b) Para garantia do capital, respectivos juros e despesas, foi cons-
tituída hipoteca sobre dois lotes de terreno identificados por lote 51
e 52 no Loteamento Borges de Castro, freguesia de São Pedro, con-
celho de Torres Vedras, nos quais se encontravam, ao tempo, em
construção dois prédios urbanos, autónomos e distintos entre si, tendo
ficado inscritos nas matrizes prediais sob os art.os 4016 e 4041,
respectivamente.



1 Cfr., entre outros, o acórdão do S.T.J., de 18.01.94, in Col. Jur., Acs. do S.T.J., 1994,
tomo I, págs. 43.
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c) A mencionada hipoteca encontra-se registada na Conservatória
do Registo Predial de Torres Vedras através da inscrição no 28 273,
de fls. 184, do Livro C-46.

d)- O executado originário e mulher foram vendendo algumas frac-
ções autónomas com prévio ou simultâneo cancelamento das hipotecas
sobre as referidas fracções.

e) A fracção autónoma designada pela letra ”I” em causa nestes
autos foi vendida aos ora oponentes em 25.10.1983 por escritura do
1o Cartório Notarial de Torres Vedras, sem que haja sido dada qui-
tação da hipoteca correspondente à permilagem, pela Caixa Geral
de Depósitos, nem se fazendo referência naquela a tal ónus.

2. Do mérito do recurso.
2.1. A questão da legitimidade processual dos recorrentes.
A legitimidade dos recorrentes para estarem na execução fiscal

vem sendo afirmada pelas instâncias desde o início. E bem diga-se
já.

Na verdade, a argumentação dos recorrentes só tem sentido porque
estes pensam a legitimidade, porque processual, por referência ao
processo utilizado e não por referência à relação substantiva que o
processo visa tutelar, ao direito subjectivo que o meio processual
específico visa realizar.

O sentido do pressuposto processual da legitimidade é o de que
a decisão judicial proferenda defina ou realize em termos jurídico-
-práticos vinculantes para os sujeitos do processo o direito subjectivo
invocado: que ela não seja uma decisão para encaixilhar, por não
ter eficácia imperativa para quem não figure como sujeito da relação
jurídica cuja tutela se reclama do tribunal.

Sendo assim, a legitimidade processual tem como pressuposto a
relação jurídica material, tal como esta é definida pelo autor, como
vem sendo repetido na jurisprudência.1

Do facto da lei facultar, ao tempo (após o D.L. no 287/93, de
20.08, que converteu a C.G.D. em sociedade anónima, as coisas pas-
saram a ser diferentes), à Caixa Geral de Depósitos a utilização do
processo de execução fiscal para a cobrança das suas dívidas de direito
privado (art.os 61o, n.os 1 e 2 do D.L. no 48 953, de 05.04.969 e
arto 159.o, n.os 1 e 2 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 694/70,
de 31.12), não pode assim inferir-se que a legitimidade processual
tenha de ser definida em termos diferentes dos que resultam do direito
material regulador da relação jurídica tal como ela é definida pelo
autor.

A possibilidade de utilização do processo de execução fiscal tem,
pois, apenas o sentido de facultar o uso do específico meio processual
do processo de execução fiscal, tendencialmente mais célere e sim-
plificado, porque oficioso por regra, que foi modelado pelo legislador
essencialmente para efectivação ou realização da cobrança coerciva
das dívidas de direito público ao Estado, máxime dos impostos (cfr.
arto 233o do CPT e, anteriormente, o arto 144o do CPCI) e o recurso
aos tribunais competentes para essa cobrança.

Porque a lei de processo está ao serviço da realização dos direitos
subjectivos ou assemelhados, concedidos pela lei substantiva (arto 2o

do CPC), também o processo de execução fiscal, cujo uso excep-
cionalmente se facultou em razão da natureza de instituto público
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que a C. G. Depósitos então detinha, tem de ser interpretado como
propiciando inteiramente a realização do direito concedido à exe-
quente pela lei substantiva.

Ora, o direito subjectivo concreto (a relação jurídica material) que
a exequente alega e que veio exercitar em processo de execução fiscal,
é o da realização coerciva de uma obrigação de pagamento de certa
quantia em dinheiro que foi constituída por um contrato de mútuo
firmado com um terceiro, o Manuel Paulo Bernardes, e cujo cum-
primento foi garantido por uma hipoteca, ainda vigente, constituída
igualmente por este sobre um prédio que agora está na posse dos
executados.

Diz o no 1 do arto 686o do C. Civil que a «hipoteca confere ao
credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis, ou
equiparadas, pertencentes ao devedor ou a terceiro, com preferência
sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou
de prioridade de registo».

E, por seu lado, o arto 818o da mesma lei substantiva reza que
«o direito de execução pode incidir sobre bens de terceiro, quando
estejam vinculados à garantia do crédito, ou quando sejam objecto
de acto praticado em prejuízo do credor, que este haja proceden-
temente impugnado».

Da conjugação destes preceitos resulta que o credor hipotecário
poderá perseguir a coisa adstringida especificamente ao cumprimento
da obrigação, por meio de hipoteca, ainda que ela pertença a terceiro,
no momento da execução.

É o que se costuma designar por direito de sequela, ubi rem meam
invenio ibi vindico.

Tal quer dizer que o terceiro que seja proprietário da coisa, no
momento da execução, tem todo o interesse jurídico-prático, dimensão
pela qual se mede a relevância do interesse das partes para efeitos
de legitimidade, para intervir no processo de execução, dado que
poderá ficar sem a coisa, nomeadamente, para verificar se a execução
está a ser movida para cumprimento da obrigação garantida, se esta
está em mora, se a execução contra ele se cinge aos limites da garantia.

É precisamente por isto que a lei (arto 698o do C.C.) concede
ao dono da coisa que seja pessoa diferente da devedora a faculdade
de opor ao credor, e ainda que este a eles tenha renunciado, os
meios de defesa que o devedor tiver contra o crédito.

Deste modo, é evidente, à face do direito substantivo, a legitimidade
processual passiva do, à data da execução, terceiro proprietário dos
bens dados de hipoteca.

O no 2 do arto 56.o do C.P.Civil mais não representa assim do
que uma reafirmação normativa do que já havia de intuir-se à face
da lei substantiva.

Do que vem de dizer-se resulta que não é legítimo chamar à colação
os termos verbais dos art.os 239o e 243o do CPT para afastar a le-
gitimidade passiva dos terceiros proprietários dos bens executados,
sob pretexto de que aqui apenas se contempla a hipótese de a execução
poder seguir contra os terceiros após a excussão dos bens do originário
devedor.

Para este raciocínio colher algum fundamento, ter-se-ia de defender
que, ao facultar o uso do processo fiscal, o legislador possibilitaria
também, por essa via e sem mais, a modificação do regime substantivo
da obrigação exequenda.
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Tal tese não tem qualquer apoio nos termos da lei que faculta
o uso do processo fiscal para a cobrança das dívidas à Caixa Geral
de Depósitos que acima se indicou.

Pelo contrário, tudo aponta no sentido inverso. Em primeiro lugar,
porque não se vislumbra fundamento material que justificasse uma
diferente configuração dos termos da obrigação de direito substantivo
consoante ela fosse executada em processo fiscal ou comum, per-
vertendo os princípios da segurança jurídica e da tutela das legítimas
expectativas das partes que constituem princípios rectores do direito
civil e comercial que o legislador nem sequer abandonou ao definir
a eficácia temporal das leis (arto 12o do C.C.).

Aquela posição implicaria a conclusão de que o direito subjectivo
reconhecido substantivamente mudaria de conteúdo por força da sim-
ples mudança da lei de processo e sempre que esta ocorresse, como
aconteceu recentemente para a cobrança da dívidas da ora exequente.

Cair-se-ia no absurdo de se ter de distinguir entre as dívidas à
Caixa executadas antes das executadas depois do referido D.L.
no 287/93, de 20/08 para se apurarem os termos substantivos em que
ela poderiam ser executadas.

Depois, porque se, perante os valores de salvaguarda da segurança
do comércio jurídico, se justifica que a reversão da execução contra
o terceiro adquirente de bens por dívidas cuja cobrança está garantida
por privilégios creditórios, como é o caso da maior parte dos créditos
fiscais apenas se faça em caso de falta ou insuficiência de bens do
executado originário, por aqueles não disporem de publicidade que
permita ao adquirente aperceber-se da sua existência e poderem assim
sair frustradas as legítimas expectativas dos terceiros adquirentes dos
bens, já o mesmo não pode dizer-se em relação às dívidas garantidas
por hipoteca voluntária, pois aqui, ao adquirir o seu direito, o terceiro
poderá constatar estar ele sujeito ao ónus ou encargo da hipoteca.

O campo da hipótese regido pelos citados artigos de direito civil
e processual civil está manifestamente para além do que está sub-
jacente aos citados preceitos do C.P.T..

Tendo-se, todavia, previsto a possibilidade de utilização do processo
fiscal para o caso de dívidas sujeitas a determinado regime de direito
substantivo, esses preceitos têm de ser interpretados restritivamente,
no sentido de que não se opõem à realização do estatuto substantivo
de que essa dívidas gozem, ou seja, de que a execução poderá ser
movida directamente contra o terceiro adquirente dos bens no caso
de dívida garantida por hipoteca sobre bem que pertença àquele no
momento da execução.

Sendo assim e porque esta é a situação de facto dos oponentes,
como do probatório se colhe, eles são manifestamente partes legítimas
na execução fiscal contra eles movida.

2.2. A questão dos limites da execução fiscal.
Vem sendo dito e redito que a oposição fiscal se configura, nos

casos em que possa ser deduzida com base em fundamentos que
se repercutam nos termos em que a obrigação exequenda pode ser
exigida coercivamente, como uma contra-acção contra o direito exe-
quendo definido segundo os termos que se encontram expressos no
título executivo e que se correspondem a uma decisão com trânsito
em julgado (arto 235o do CPT).

O direito exequendo apresenta-se na execução fiscal como algo
predefinido em outra sede por força do princípio da preclusão e,
por isso, a oposição que tenha por escopo discutir a existência da
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obrigação ou os termos em que ela deve ser cumprida só é admitida
em casos excepcionais.

São exemplos de casos desses os referidos nas als. a), d), e), f)
e g) do no 1 do arto 286o do C.P.T.

Diz este último que a oposição poderá estribar-se «na ilegalidade
da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação».

A hipótese normativa refere-se, ao fim e ao cabo, aos casos em
que se não pode dizer ter-se verificado qualquer preclusão processual
própria do caso decidido relativamente à dívida exequenda e, portanto,
em que haverá de facultar-se ao obrigado o exercício do direito de
acesso aos tribunais e à justiça e o direito de recurso contra os actos
administrativos lesivos dos direitos e interesses legalmente protegidos
dos cidadãos (art.os 20o e 268o no 4 da CRP).

A situação de facto em análise é precisamente um desses casos.
Na verdade, de acordo com o disposto nos art.os 61o no 1 do D.L.

no 48 953, de 5/4/1969 e 159o do Dec. No 694/70, de 31 de Dezembro,
são títulos executivos que poderão servir de base à execução fiscal
as escrituras, títulos particulares, letras, livranças ou qualquer outro
documento que a Caixa apresente, incluindo as certidões ou fotocópias
autenticadas extraídas dos livros da sua escrita.

Tal equivale por dizer que a Caixa poderá efectuar a liquidação
da dívida cujo pagamento reclame em sede executiva, por fixação
do quantitativo a pagar ou da especificação dos valores que considere
compreendidos na prestação devida, consoante a obrigação ilíquida
dependa ou não de simples cálculo aritmético (vide para o processo
comum os art.os 45o, 805o e 806o do C.P.C.) tanto na certidão de
que fala o último preceito como no próprio requerimento inicial (pe-
tição inicial) da execução, embora sempre, como é evidente, em função
dos concretos títulos causais da dívida (cfr. art.o 45o acabado de
identificar).

Mas sendo assim, o executado fiscalmente não dispõe antes da
execução de meio de defesa relativamente à liquidação da dívida exe-
quenda feita pela Caixa, pois que dela se passa imediatamente para
a execução.

Não poderá, deste modo, o executado deixar de ter possibilidade
legal de reagir contra a errada liquidação que a exequente tenha
feito da dívida exequenda em função dos títulos de que faça derivar
a obrigação exequenda, a coberto da citada al. g) do arto 286o do
CPT.

A questão que os oponentes suscitaram diz respeito exactamente
aos termos em que a exequente efectuou a liquidação na medida
em que pretextam que ela englobou aí englobado valores que não
estão compreendidos no título executivo exibido, que estão para além
dos seus limites, com eficácia vinculativa para os terceiros adquirentes
dos bens hipotecados, ou seja pela eficácia da hipoteca perante os
terceiros como eles.

Segundo defendem, o título executivo apenas permitiria reconhecer
uma dívida de 3 003 499$00 de capital e de 4 922 892$00 de juros
por tanto ser a proporção correspondente à permilagem da fracção
aplicada ao valor do capital que nele se diz ter entregue, dado que
dele não faz parte qualquer documento que, sento título executivo,
comprove também terem sido efectuadas posteriores entregas de ca-
pital ao obrigado mutuário e por a hipoteca não abranger as dívidas
por impostos.
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De tudo resulta que, havendo o acórdão recorrido negado a pos-
sibilidade de conhecimento em sede de oposição de tais aspectos,
ele não poderá manter-se.

Impõe-se, por isso, a sua revogação e a baixa dos autos ao tribunal
a quo para que decida de mérito da questão cujo conhecimento con-
siderou não ser fundamento admissível de oposição à execução fiscal.

C - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em, concedendo provimento ao recurso, revogar o acórdão recorrido
e em ordenar a baixa dos autos ao tribunal a quo a fim de que,
se possível pelos mesmos juízes, seja conhecida a referida questão
suscitada pelos oponentes.

Custas nesta instância pela recorrida, por ter deduzido oposição,
com procuradoria de 60%.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Almeida Lopes — Castro Martins. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Iva. Prazo. Direito transitório. Arto 7o

do DL no 154/91, de 23.4. Cobrança virtual derivada es-
tabelecida no arto 27o do CIVA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — À contagem do prazo para impugnar uma liquidação
adicional do IVA, cuja cobrança virtual em que se con-
verteu a originária cobrança eventual ocorreu na vigência
do CPT, aplica-se ainda o arto 89o do CPCI enquanto
não houver adaptação instrumental ao pagamento vo-
luntário previsto no novo código, ex vi do preceito de
direito transitório do arto 7o do DL 154/91.

2 — O referido prazo para impugnar conta-se do dia imediato
ao do dia seguinte após o débito ao tesoureiro.

Recurso no 20 669. Recorrente: Azália Têxtil — Malhas e Confecções,
Lda. Recorrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que lhe negou provimento ao recurso com fundamento em extem-
poraneidade da impugnação deduzida contra a liquidação de IVA,
referente ao ano de 1989, no montante de 1 850 294$00 e respectivos
juros compensatórios de 940 124$00, veio a impugnar (Ite) Azália
Têxtil — Malhas e Confecções, Lda, dele recorrer, concluindo a sus-
tentar que:

— a impugnação é tempestiva porque o prazo de cobrança à boca
do cofre do imposto e juros impugnados se iniciou em 4.12.92, con-
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tando-se o mesmo do dia imediato o prazo de 90 dias para a sua
dedução (art. 89o do CPCI, ex vi do art. 7o do DL no 154/91;

— que, verificando-se divergência entre o valor do peso médio pon-
derado que se partiu para determinar vendas praticadas no mercado
interno supostamente omitidas na contabilidade da Rte e o valor
atribuído no laudo do arbitramento para vendas no mercado externo,
a suscitar dúvidas sobre o dito valor, haveria que aplicar ao valor
da incidência do imposto impugnado o art. 121o do CPT;

— sobre a questão de facto, de 250 grs/132,8 grs, de peso médio
ponderado de produtos vendidos no mercado externo pela recorrente
em 1989, houve omissão de pronúncia sobre facto essencial, nos termos
do art. 668o/ d) do CPC, aplicável ex vi art. 2o/f do CPT.

O Ex.mo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso procede
por a petição ser tempestiva nos termos dos arts. 27o/2 do CIVA
e 89o/ a do CPCI, por força do art. 7o do DL 154/91, de 23.4, sendo
que não ocorre a nulidade do acórdão recorrido dado que o tribunal
recorrido não conheceu da questão tida como omitida pela Rte por
a ter como prejudicada pela procedência da questão prévia da
intempestividade.

Da matéria dada como provada no tribunal recorrido, respiga-se
a que interessa a decisão a proferir:

— Referentemente a diversos meses do ano de 1989 e com fun-
damento no relatório de exame à escrita da Rte, foi fixado à Rte
um volume de negócios de 10 884 085$00, do que resultou a liquidação
de IVA de 1 850 294$00 e juros compensatórios de 940 124$00;

— da respectiva notificação reclamou a Rte, cujo pedido foi in-
deferido e mantido o valor fixado;

— A Rte foi notificada por carta registada c/ aviso de recepção
de 12.11.92 e recebida em 13.11.92 deste indeferimento e para pagar
o liquidado no prazo de 15 dias na Tesouraria da Fazenda Pública
do concelho de Barcelos;

— Não se verificando o pagamento dentro desse prazo procedeu-se
em 3.12.92 ao débito ao Tesoureiro para cobrança virtual nos 15 dias
imediatos;

— A impugnação deu entrada em 4.3.93.
Das questões suscitadas pela Rte logra prioridade de conhecimento

a referente à arguida nulidade da decisão recorrida por pretensa omis-
são de pronúncia sobre a referida divergência quanto ao valor de
250 grs. de peso médio ponderado.

Não é atendível a arguida nulidade da decisão recorrida porque
ao juiz não cabe conhecer de questões suscitadas pela parte cuja
decisão fique prejudicada pela solução dada a outra (art. 660o/1 do
CPCivil), o que ocorreu in casu relativamente à decisão sobre ex-
temporaneidade do procedimento, que impediu o conhecimento das
questões incluídas na impugnação julgada intempestiva.

Por isso vai desatendida a referida arguição de nulidade.
E porque a questão de fundo posta na impugnação em torno da

aplicabilidade do art. 121o do CPT não chegou a ser conhecida na
decisão recorrida pela razão indicada, agora também se não conhece
da matéria, uma vez que os recursos visam, com excepção das questões
de conhecimento oficioso (o qual não é o caso), modificar as decisões
recorridas, que não apreciar questões não decididas pelo tribunal a
quo (cf. Ac. do Tribunal Pleno da 1a Sec., de 18.4.89, em AD 336/1533
e Ac. do STJ, de 27.7.65, em BMJ 149o/297 e jurisprudência corrente
e uniforme.
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Cumpre apreciar da questão decidida no tribunal recorrido, a da
(in)tempestividade da apresentação da petição da impugnação, pelo
que se discorre em torno da conclusão 1a das alegações do recurso
e da alegação que a esta se refere.

A parte não discutiu, nem era discutível, a determinação da norma
aplicável em razão do tempo, uma vez que o CPT, que entrara em
vigor em 1.7.91, embora ditasse a sua aplicação imediata, ressalvava
”disposição em contrário” — art. 3o — e entre estas disposições con-
tava-se o arto 7o do DL 154/91, de 23.4, que aprovou o código, o
qual manteve vigente o regime de cobrança virtual que vigorava, assim
como as regras de contagem dos prazos de reclamação e impugnação
judicial, quanto aos impostos de cobrança virtual, enquanto os res-
pectivos códigos ou leis tributárias não forem adaptados às disposições
de cobrança do novo código, anunciação que veio a ocorrer com
a criação do ”documento único de cobrança”, que substituiu a remessa
de documentos para cobrança virtual, pelo DL 275-A/93, de 9.8.

Mas porque à data da cobrança em causa ainda não estavam ”criados
os dispositivos legais e administrativos necessários à aplicação” do
diploma de 93 — art. 52o do mesmo — (o que só veio a verificar-se
com as alterações ao CIVA introduzidas pelo DL 100/95, de 19.5),
mantinha-se o ”regime anterior”, o que predica a aplicação ao caso
das regras do arto 89o do CPCI e do CIVA, a vigorar ao tempo
por força da predita ultra-actividade.

É quanto a esta aplicação que surge a divergência entre a decisão
recorrida, que imputa à data em que a Rte foi notificada (em 13.11.92)
para efectuar o pagamento das importãncias de IVA liquidadas adi-
cionalmente o termo inicial do prazo de 90 dias previsto no arto 89o

para deduzir a impugnação, e a tomada de posição da Rte, que pre-
tende iniciar-se tal prazo do dia imediato ao do débito ao tesoureiro
da FaPa.

Na situação em análise, de uma determinação oficiosa do imposto
por deficiências na declaração periódica (arto 84o do CIVA), rege
o art. 27o deste código, que prescreve que a ”falta de pagamento
no prazo prescrito” na notificação para efectuar o pagamento do
imposto liquidado por iniciativa dos serviços ”converterá a cobrança
em virtual, nos termos e para o efeito do disposto” no CPCI, o que
pressupõe a verificação da situação tratada por RCarvalho e FRPardal,
em CPCIAComentado, 2a ed., p. 403, de uma cobrança originaria-
mente eventual não paga que se converte em virtual nos termos do
art. 19o/§ 2o do CPCI.

Na hipótese, dizem os referidos autores, ”o prazo para a reclamação
(ou impugnação) não se conta já do dia seguinte ao do pagamento
eventual, porque este não se realizou, mas do dia seguinte ao da
abertura do cofre para a cobrança da receita tornada virtual. Pro-
cede-se, pois, como se tratasse de uma receita tributária originaria-
mente virtual. Dá-se, assim, ao contribuinte uma alternativa de prazo.”

Assim, teria podido o contribuinte impugnar em prazo contado
do dia imediato ao do respectivo pagamento se o tivesse feito dentro
dos 15 dias cominados na notificação de 13.11.92, nos termos do
art. 89o/b) do CPCI, mas como não o fêz, é-lhe consentido impugnar
em prazo contado do dia imediato ao da abertura do cofre, nos termos
da alínea a) do dito art. 89o.

Todavia a cobrança virtual derivada a que alude o art. 27o do CIVA
é virtual só para efeitos de relaxe, pois não abre um novo prazo
de pagamento sem juros de mora, a efectuar no mês seguinte ao
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do débito ao tesoureiro — o pagamento à boca do cofre — como
acontece, por exemplo, nas liquidações adicionais e nas liquidações
por omissão ao lançamento nos impostos periódicos (cf. art. 41o do
CIProfissional), antes verificando-se a ”passagem oficiosa do conhe-
cimento, estabelecendo a lei um prazo para pagamento com juros
de mora, após o débito ao tesoureiro, findo o qual se procede ao
realxe (cf. art. 28o/b do CPCI), como adverte Cardoso da Costa, em
Curso de Direito Fiscal, 2a ed., p. 442.

Na situação em que inexiste a referência ao dia da abertura do
cofre, mas em que não se pode negar ao contribuinte o prazo al-
ternativo acima aludido decorrente da cobrança virtual derivada, es-
tabelecida no art. 27o do CIVA, há que recorrer a um prazo especial,
aliás de acordo com a previsão do § único do art.89o, cujo termo
inicial será o do dia imediato ao do dia seguinte após o débito ao
tesoureiro, que é o primeiro dia do prazo assinado no art. 28o/b)
do CPCI.

O pagamento a ocorrer neste dito prazo ainda é voluntário, embora
com juros de mora (art. 20o do CPCI), o que é referência dominante
na designação de prazos para impugnar, e fica assegurada a garantia
do referido prazo alternativo.

Por isso, e porque o débito ao tesoureiro ocorreu em 3.12.92, não
é extemporânea a impugnação apresentada em 4.3.93, pelo que não
se pode manter o acórdão que assim a julgou.

Sendo de seguir o regime do julgamento do art. 762o/2 do CPCivil,
aplicável ex vi do art. 2o/f do CPT, mandando que os autos sejam
remetidos ao tribunal recorrido para que ali se conheça do objecto
do recurso apresentado naquele tribunal.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
acórdão recorrido, ordenando-se que os autos se remetam ao Tribunal
Tributário de 2a Instância para que este conheça, se possível pelos
mesmos juízes, do objecto do recurso para si interposto.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Nota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

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 o recorrente alegue, para
além do que consta da decisão recorrida, que ”as gra-
tificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho”.
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Recurso no 20 743 do Supremo Tribunal Administrativo. Secção de
Contencioso Tributário. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido:
António Manuel Torres Guinote Neto e mulher. Relator: Juiz-
-Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues.

A - O relatório.
1. O Ex.mo Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal

Tributário de 1a Instância de Faro, dizendo-se inconformado com
a sentença, de 96.01.29, que, julgando procedente a impugnação ju-
dicial deduzida por António Manuel Torres Guinote Neto e mulher,
Liliana Inglês Loia Neto, ambos com os sinais dos autos, decretou
a anulação dos actos de liquidação de IRS, relativos aos anos de
1989, 1990, 1991 e 1992, sob fundamento de que, em síntese, o le-
gislador da alínea h) do no 3 do arto 2o do C.I.R.S., ao prever a
tributação das gratificações auferidas em razão da prestação de tra-
balho, quando não atribuídas pela respectiva entidade patronal, ex-
cedera a autorização conferida pelos nos 1 e 2 do arto 4o da Lei
no 106/88, de 19 de Julho, ao abrigo dos quais foi emitido, dela recorre
directamente para este Supremo Tribunal, pedindo a sua revogação.

2. Em fundamento desta pretensão, o recorrente invoca as seguintes
razões:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1o, e 2,
al. a) e 3 da Lei no 106/88, de 17 de Setembro, abrange todas as
remunerações provenientes do trabalho por conta de outrem, con-
templando expressamente ”...contrato de trabalho ou outro a ele le-
galmente equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por contrato prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, al. a)
e 3 da Lei no 106/88, de 17 de Setembro, abrange o conceito de
remuneração típico em direito fiscal, consagrado na al. h) do no 3
do art. 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.
g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.
3. O recorrido contra-alegou, batendo-se pela confirmação do

decidido.
4. O Exmo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer em que sus-

citou a questão prévia da incompetência hierárquica deste tribunal
por o recorrente alegar, como fundamento do recurso e para além
do assente no probatório da decisão recorrida, que as gratificações
tinham sido auferidas por trabalho prestado numa situação conexa
com o contrato de trabalho.

5. Ouvidas as partes sobre a questão prévia suscitada, apenas a
recorrente respondeu e no sentido de admitir que o recurso não tenha
por exclusivo fundamento matéria de direito.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir imediatamente
da questão prévia.

B - A fundamentação.
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O conhecimento da questão prévia, que é até oficioso, precede
o de qualquer outra matéria (cfr. art.os 101o e 102o do C.P.Civil e
3o da L.P.T.A.), dado que prejudica o julgamento, nesta sede de re-
curso, 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 a competência para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância quando eles tenham por fundamento matéria
que não seja exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria
de facto.

A questão da competência é um prius em relação a todas as demais
questões que se suscitem no recurso e tem de ser encarada apenas
à luz das afirmações feitas nas conclusões das alegações, pois é 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, in-
dependentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico que
tenham as afirmações de facto, aí feitas 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
recorrida.

É que este aspecto diz respeito já ao conhecimento do objecto
do recurso e o tribunal não pode entrar na sua apreciação, 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.

Sendo assim, a questão de saber se o recurso tem ou não por
exclusivo fundamento matéria de direito resolve-se na de apurar se
a recorrente faz, nas conclusões das suas alegações, a afirmação de
qualquer facto, contra ou para além do que consta da decisão recorrida.

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 avaliar se as afirmações
feitas nas conclusões, para além ou contra o que se diz na decisão
recorrida, enformadas dentro do princípio dispositivo, são uma questão
de facto ou questão jurídica, é o de apurar se elas apelam 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 co-
nhecimento implique a elaboração de qualquer juízo probatório que
não se contenha na competência processual de um tribunal de revista.

Na verdade, o fundamento específico do recurso de revista é o
de que a decisão recorrida violou a lei substantiva, por erro de de-
terminação, interpretação ou aplicação (no 2 do arto 721o do CPC),
sendo a questão probatória resolvida só por via derivada da apreciação
dessa violação.

Tal só acontece quando o fundamento do recurso seja o de que
a decisão recorrida 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).
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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 estabelecida
legalmente de certos meios de prova, 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.

Se se analisarem as conclusões, e que constituem a síntese das
suas alegações de recurso, conclui-se que a recorrente afirma nelas
um facto, aferido este segundo o critério jurídico acabado de expor,
que está para além do que consta do probatório da sentença recorrida.

A recorrente estrutura a solução jurídica, por que se bate no recurso,
na consideração, além do mais, de que ”as gratificações em causa
são auferidas por trabalho prestado numa situação conexa com o
contrato de trabalho” {(art.os 21o e 22o das alegações e conclusão b)}.

Tal facto não vem dado como assente no probatório da decisão
recorrida.

Sendo assim, é proposta ao tribunal ad quem uma questão de co-
nhecimento de matéria de facto de cuja relevância, pertinência, me-
recimento ou acerto jurídico não tem ele de aquilatar, como já se
disse.

Não tem, pois, o recurso por exclusivo fundamento matéria de
direito, pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo mas o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos
das disposições citadas.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em julgá-lo hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso,
cabendo essa competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância,
para quem o recorrente pode pedir a remessa dos autos no exercício
do direito conferido pelo arto 47o do C.P.T.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente e não ter havido
oposição dos recorridos à questão prévia.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues - Re-
lator. - Ernâni Marques da Silva Figueiredo - José Joaquim Almeida
Lopes (vencido nos termos do voto anexo). - Fui presente, Manuel
Duarte Carvalho Junior.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
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restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.



250

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. Argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.

251

Doutrina que dimana da decisão:

Se no recurso interposto de decisão do Tribunal tributário
de 1.a instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o S.T.A. incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Recurso n.o 20 754. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Daniel
Emílio; Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Daniel Emílio Nunes de Sousa impugnou no Tribunal Tributário
de 1a Instância de Faro a liquidação de IRS relativa ao ano de 1989
que lhe foi efectuada por métodos indiciários pedindo a anulação
do acto que fixou a matéria colectável por errónea quantificação,
respeitando a alteração da matéria colectável a quantias recebidas
como gratificações pelos profissionais de banca dos casinos.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
procedente, por inconstitucionalidade orgânica da alínea h) do no 3
do artigo 2o do C.I.R.S., determinando-se a anulação dos actos de
fixação da matéria colectável e as consequentes liquidações de
imposto.

Inconformado com o decidido interpôs o representante da Fazenda
Pública recurso para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo
a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o nos. 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro abrange todas as remunerações
provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando expres-
samente ”contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente equi-
parado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o nos. 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito de
remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do
no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o no 3, alínea h) do
CIRS.

g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais
aplicáveis, designadamente arto 2o, no 3 alínea h) do CIRS.

Pelo recorrido foram apresentadas contra-alegações no sentido da
manutenção da sentença recorrida.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal para conhecer do recurso por este não ter por fundamento
exclusivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos dos Exmos Adjuntos, cumpre decidir, logrando
prioridade o conhecimento da questão da incompetência hierárquica
suscitada Ministério Público.

Nos termos dos artigos 167o do C.P.T. e 32o no 1 alínea b) do
E.T.A.F., este Supremo Tribunal conhece dos recursos interpostos
das decisões dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito.
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Como este Tribunal tem vindo a decidir em inúmeros acórdãos,
para a determinação da competência do tribunal não importa saber
se a matéria de facto invocada releva ou não para a decisão do recurso
por a questão da competência ter de ser previamente resolvida. Tal
jurisprudência vai na esteira dos ensinamentos do Prof. Manuel de
Andrade de que a competência se afere pelo ”quid disputatum” e
não pelo ”quid decisum” .

Nas suas alegações e conclusões sustenta o recorrente, como salienta
o Ministério Público, que as gratificações referidas nos autos foram
auferidas por trabalho prestado numa situação conexa com o contrato
de trabalho. Tal facto não vem dado como provado ”qua tale” na
sentença recorrida. Tratando-se de questão de facto não pode este
tribunal dele conhecer por a sua competência se cingir neste caso
à matéria de direito, o que gera a sua incompetência hierárquica.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
zão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo para o efeito com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas por o recorrente delas estar isento.

Lisboa, 29-1-97. — Vítor Manuel Marques Meira — Ernâni Mar-
ques da Silva Figueiredo — Benjamim Silva Rodrigues. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execuções fiscais. Recursos. Decisões da administração fiscal.
Subida diferida.

Doutrina que dimana da decisão:

Os recursos das decisões da administração fiscal, proferidas
em processo de execução fiscal, são de conhecer a final,
depois de o processo ser remetido ao tribunal tributário de
1a instância.

Recurso no 20 924. Recorrente: M. Ferreira Sá e Compa Lda. Re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Fi-
gueiredo.

Acordam, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho judicial proferido na execução fiscal
movida a M. Ferreira Sá & Comp. Lda, para cobrança de IVA, do
ano de 1993, na parte em que o mesmo determinou que o processo
fosse remetido ao tribunal a final, veio a executada recorrer, con-
cluindo a sustentar que os recursos interpostos nos termos do art. 355o

do CPT são de subida diferida excepto quando prestada garantia,
como ocorre nos autos através da penhora; então o recurso tem efeito
suspensivo e a sua subida é imediata, como é próprio do recurso
de agravo, cuja retenção os torna inúteis e sobem imediatamente
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nos próprios autos; a não ser assim, teriam sido violados princípios
constitucionais, como o no 4 do art. 268o da CR.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento porque se deve entender que os recursos em causa
são de subir a final, como resulta da letra da lei na redacção dada
pelo DL 7/96, de 7.2.

Cumpre apreciar.
No processo foram interpostos recursos de decisões proferidas pelo

chefe de repartição de finanças para o tribunal tributário de 1a ins-
tância e neste foi despachado judicialmente — ”e que se cumpra o
disposto no art. 355o, no 3 do CPT, ou seja, que o processo só seja
remetido a final”.

Ora, esta decisão, atacada pela Rte, cumpre à letra o citado preceito,
que manda, em geral, tanto na redacção actualmente em vigor (do
art. 1o do DL 7/96, de 7.2), como em anteriores, que os recursos
dos actos da Administração Fiscal em execução fiscal sejam somente
remetidos ao tribunal tributário a final.

O que o conjunto de leis, formado pela Lei 39-B/94, de 27.12,
(art. 57o) e pelo DL 7/96, alterou implicou com a possibilidade da
subida imediata ao tribunal desde que o recorrente invocasse prejuízo
irreparável, a qual foi eliminada.

Logo, os recursos referidos sobem agora sempre a final, como con-
sagra a dita lei, que não consente lacuna, nem se subsidia nas restantes
normas do CPT, nem no regime previsto no CPCivil, pelo que não
lhes são aplicáveis os arts. 174o/4 e 282o do CPT, nem os 734o/2
e 740o/1 do CPC.

Anote-se que a referida norma do no 4 do art. 174o do CPT rege
para os recursos de actos jurisdicionais, que não para recursos de
actos da administração fiscal, como o presente, pelo que se não colhe
razão de a este se aplicar a regra que confere relevo à prestação
de garantia.

Por outro lado, não é caso de a retenção do recurso o tornar inútil,
na medida em que na matéria pecuniária objecto das execuções fiscais
são possíveis encontros de contas para corrigir ilegalidades.

De qualquer modo, torna-se claro que a subida diferida foi a opção
da lei, que lhe conferiu ultimamente extensio, fechando a via da in-
vocação do prejuízo irreparável.

E assegurando, reforçadamente, a celeridade do processo e a colecta
incumprida.

E sem que se lhe refira violação da lei constitucional, mormente
a do no 4 do arto 268o da CR, porque a tutela jurisdicional está
assegurada e ao legislador assiste uma larga margem de liberdade
para regular o seu exercício e condicioná-lo (cf. Acs. do TC. no 31/87,
DR II, de 1.4.87, no 340/90, DR II, de 19.3.91 e no 211/93, de 16.3.93,
em Acórdãos do TC, vol. 24o, p. 565), na qual se inserirá a designação
do deferimento da decisão do recurso quando a celeridade executiva
o solicite.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 40 %.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

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 por fundamento ex-
clusivo matéria de direito, por força do art.32o no1 alín.b)
do ETAF.

II — Assim, discutindo-se no recurso também questão de facto,
é competente para do mesmo conhecer o tribunal tri-
butário de 2a instância, nos termos do art.41o no1 alín.a)
do ETAF.

Recurso n.o 20.986 de que é recorrente Ketrans - Transitários, Lda.
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo.
Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

KETRANS - TRANSITÁRIOS, LDa., identificada nos autos, não
se conformando com o despacho de indeferimento liminar de 15.3.96
de oposição à execução fiscal a correr termo na Repartição de Finanças
do 3o Bairro Fiscal de Lisboa para cobrança coerciva de 2.600.000$00
respeitante a IVA de Março e Abril de 1991, veio interpor recurso
directamente para este STA em cujas alegações formulou as seguintes
conclusões:

”I) A ora Recorrente procedeu a um pagamento, embora parcial,
da dívida exequenda, tendo alegado esse mesmo pagamento e feito
prova do mesmo o que implica, de facto e de direito a demonstração
clara de que a exequente não tem, na totalidade, o direito que arroga
no processo executivo.

II) Razão pela qual se concluiu em obediência do princípio do
contraditório na acção executiva invocado no próprio despacho, que
a oposição deveria ter sido admitida, e não indeferida liminarmente
reconhecendo-se, judicialmente, o impedimento da exequente em
exercer o seu direito pela totalidade, reduzindo, em consequência,
o valor da dívida exequenda;

III) Que devido à incúria e incompetência do seu funcionário, que
estava encarregado de proceder ao envio das respectivas declarações,
e não o fez, e em virtude de o recorrente ter detectado tal situação
somente com o início do processo executivo ora em curso. Encon-
trava-se, pois, pelo decurso do prazo, perfeitamente precludido e ina-
cessível, qualquer outro meio de reacção ao processo de execução.

IV) De igual modo o art.90o no2 do CIVA restringe a possibilidade
de impugnação ou reclamação mas situações previstas no art.83o po-
dendo-se entender como aplicável de igual modo ao art.83o A, ambos
do mesmo Código, razão pela qual se deverá considerar como apli-
cável, de facto e de direito, o pressuposto previsto no art.286o alínea
g) do Código de Processo Tributário”.
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Termina defendendo o provimento do recurso e a revogação da
decisão recorrida que deve ser substituída por outra que receba a
petição de oposição.

Não houve contra-alegação.
O Exmo.Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido da incompetência deste tribunal para do recurso conhecer
uma vez que não tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito - arts.32o no1 alín.b) e 41o no1 alín.a) do ETAF e art.167o

do C.P.T. na medida em que nas alegações e respectivas conclusões
a recorrente sustenta que procedeu a um pagamento parcial da dívida
exequenda - concl.I - que houve incúria e incompetência de um seu
funcionário que estava encarregado de enviar declarações e não o
fez e que o recorrente só detectou tal situação com o princípio do
processo executivo - concl.III, sendo que no despacho recorrido são
indicados os factos que se dão como provados, mas não se incluem
neles os referidos nas conclusões indicadas.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão de incompetência ape-
nas se pronunciou a representante da Fazenda Pública pela positiva,
admitindo que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A excepção de incompetência suscitada pelo Exmo.Magistrado do

Ministério Público tem prioridade em virtude de a competência dos
tribunais 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).
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 proferido
sobre o fundo da causa (arts.101o e 102o do CPC e 45o no2 do CPT).

Há que analisar a matéria vertida nas conclusões da alegação, de-
limitadoras como são do objecto do recurso, como é entendimento
jurisprudencial pacífico, apoiado no disposto nos arts.684o 3 e 690o

do CPC ex vi art.169o do CPT, com vista a determinar se a recorrente
discute ou põe em causa matéria de facto fixada no probatório do
despacho recorrido caso em que seria competente este tribunal ou
se, pelo contrário, o objecto do recurso se reconduz exclusivamente
a matéria de direito, situação em que já seria competente este tribunal,
em razão da hierarquia.

Como decorre das conclusões e é assinalado pelo Exmo.Magistrado
do Ministério Público, refere ”a recorrente que procedeu a um pa-
gamento, embora parcial da dívida exequenda, tendo alegado esse
pagamento e feito do mesmo” (1a conclusão) e que devido à incúria
e incompetência do seu funcionário que estava encarregado de pro-
ceder ao envio das respectivas declarações, e não o fez, e que a re-
corrente detectou tal situação somente com o inicio do processo exe-
cutivo ora em curso”.

Trata-se de asserções que exprimem matéria de facto que não foi
considerada ou melhor não foi indicada no despacho recorrido, no-
meadamente, na parte em que se dão como provados determinados
factos em cujo elenco não constam os supra mencionados.

Confrontada, assim esta matéria que, sendo de facto, porque de-
screve ocorrências do mundo real, com o elenco factual fixado no
despacho recorrido extrai-se, por um lado, que a recorrente alega
matéria de facto não levada ao probatório e, por outro, conflitua
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com esta, donde resulta que tal controvérsia no domínio dos factos
reclama apreciação mediante juízo de prova livre, tarefa que cabe
na competência do Tribunal que por lei que lhe é conferida para
julgar de facto e de direito e que, nos termos do art.39o do ETAF
só pode ser o Tribunal Tributário de 2a instância que para tanto
dispõe de poderes de cognição.

Actividade de averiguação probatória e fixação dos factos respec-
tivos que escapa à competência da Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo que, no caso, em obediência
do disposto no art.21o no4 do ETAF, funcionando como tribunal de
revista apenas conhece de direito nos processos inicialmente julgados
pelos tribunais tributários de 1a instância, como sucede no caso em
apreço.

Donde, é forçoso concluir que, não estando em causa exclusiva-
mente matéria de direito, não dispõe este STA de competência ab-
soluta em razão da hierarquia, para do presente recurso conhecer,
sendo competente o Tribunal Tributário de 2a instância, nos termos
das disposições conjugadas dos arts.21o no4 32o no1 b) e 41o no1
a) do ETAF aprovado pelo Dec-Lei 129/84, de 27/4, em consonância,
aliás, com o preceituado no art.167o do C.P.T.

Procede, pois, a suscitada questão prévia de incompetência deste
STA o que prejudica o conhecimento de fundo por este tribunal.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, o STA para conhecer do recurso cabendo tal competência
ao Tribunal Tributário de 2a instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00
e 10.000$00 de procuradoria.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Agostinho de Castro Martins — José Joaquim Almeida Lo-
pes (vencido de acordo com o voto anexo).

Fui presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
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e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o feito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem, ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
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para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

RECURSO No20.997 de que é recorrente o Ministério Público e
recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo.
Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

O Exmo.Magistrado do MoPo, junto do T.T. de 1a Instância de
Lisboa, não se conformando com a sentença do Mmo.Juiz daquele
Tribunal, a fls.103 e seguintes, dela interpôs recurso para este S.T.A.,
terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro
conclusivo:

”1 - A ausência de reacção por parte do contribuinte, interessado
directo, da deliberação da comissão de revisão que ficou a matéria
colectável, não constitui caso resolvido (ou decidido) pelo que não

259

preclude a possibilidade da discussão da legalidade daquela delibe-
ração, mero acto preparatório, do acto de liquidação que, tal como
ela, se afigura lesivo de direitos, interesses ou expectativas legítimas
do contribuinte;

2 - Tal entendimento deriva aliás da necessidade de se fazer a
leitura da lei ordinária à luz do comando insito no art.268o no4 da
Constituição (revisão de 1989), sendo aliás esta a interpretação sis-
temática emergente da aplicação do art.9o nos.1 e 3 do Cód.Civil;

3 - A douta sentença recorrida viola, pois, a norma constante do
art.268o no4 da Constituição.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
a) A impugnante encontrava-se colectada em contribuição indus-

trial, grupo A, pela Repartição de Finanças do 4o Bairro Fiscal de
Lisboa e pelo exercício da actividade de ”comércio de máquinas agrí-
colas e industriais e seus derivados - armazém e mercado de” - in-
formação de fls.59.

b) Em 1982, a impugnante, vendeu peças e acessórios para tractores,
sendo que umas vezes liquidou o imposto de transacções e outras
não, consoante considerou que tais produtos se destinavam a fins
industriais ou agrícolas, entendendo que neste caso a operação estava
abrangida pelo 36 da lista I anexa ao Código do Imposto de Tran-
sacções - documento de fls.31 a 39.

c) Em 12 de Julho de 1985, na sequência de uma visita efectuada
à da impugnante, o Departamento de Serviços Distritais de Fisca-
lização Tributária de Lisboa, levantou auto de notícia à ora impug-
nante, onde além do mais consta o seguinte - documento de3 fls.50:

C1) A impugnante vende ”peças e acessórios”, que tanto têm apli-
cação na indústria, na agricultura ou outros, não liquida o imposto
de transacções pelas vendas efectuadas aos seus agentes e interme-
diários, embora os mesmos sejam retalhistas e não possam usufruir
das faculdades da verba 36 da lista I anexa ao Código do Imposto
de Transacções, nem da utilização de declaração modelo 5 ou 6, o
que também não fizeram”.

C2) ”Efectuado o controlo ao movimento realizado entre 1/1/80
e 31/12/84, e que consta do mapa anexo a este auto de notícia e
de que fica a fazer parte integrante, resultou a diferença de valores
no montante de cento e doze milhões, trezentos e noventa e dois
mil, trezentos e vinte escudos (112.392.320.00), a determinar defi-
nitivamente nos termos da al.b) do art.11o do Código do Imposto
de Transacções, em que não teria havido liquidação de imposto a
que seria obrigado por força do disposto na al.a) do artigo 26o do
referido Código, conjugado com a al.a) do art.41o do mesmo diploma,
conforme discriminação efectuada na relação junta, no montante de
dezassete milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e dezassete
escudos (17.780.517.00)”.

d) Assim, em 12 de Agosto de 1985, o Chefe da Repartição das
Finanças do 4o Bairro Fiscal de Lisboa fixou em 23.720.660.00 a ma-
téria colectável respeitante ao ano de 1982, com base na al.b) do
art.11o do Código do Imposto de Transacções, fundamentando a sua
decisão, nos ”elementos fornecidos pela Fiscalização Tributária a que
acompanharam o auto de notícia registado e entrado sob o no654/85,
onde se encontra discriminada a matéria colectável” - informação
de fls.49 e documento de fls.57;

e) Após reclamação da ora impugnante, o chefe da Repartição
de Finanças manteve o pré-fixado valor, o qual foi também mantido
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pela Comissão Distrital, em decisão unânime datada de 17 de De-
zembro de 1985 - documento de fls.57;

f) Em 5 de Maio de 1986, veio a ser liquidado o imposto, na im-
portância de 3.558.096.00, acrescida de juros compensatórios no mon-
tante de 2.345.818.00 - documento de fls.61;

g) Tal imposto, com os juros, foi debitada ao tesoureiro em 3 de
Março de 1986, tendo relaxado em 9 de Abril de 1986 - documento
de fls.62.

h) Em 23 de Maio de 1986 deu entrada a petição inicial dos presentes
autos, carimbo de fls.2.

i) A impugnante identifica o objecto do litígio do seguinte modo:
”liquidação do imposto de transacções, juros compensatórios e agra-
vamento do ano de 1982” - intróito da petição inicial.

j) Fundamenta o seu pedido nos seguintes termos : ”os factos tri-
butários que ora se impugnam são [...] inexistentes e fundamentam
os presentes autos (VI artigo 5o do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos) e foram violadas as alíneas a) dos artigos 26o

e 41o do L.I.T.” - arts.70o e 71 o da petição inicial.
k) E formula o pedido assim: seja anulada [...] a liquidação do

tributo e juros compensatórios e subsidiariamente, e se assim não
foi entendido [sejam] anulados os juros compensatórios” - conclusão
da petição inicial.

l) A impugnante foi visitada pela Fiscalização Tributária em 12
de 1967, Outubro de Dezembro de 1969, Janeiro de 1975, Fevereiro
de 1980 e Abril de 1986, abrangendo esta última visita o período
de 2 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1985 - documentos de fls.9
a 14.

A questão a decidir consiste em saber se as deliberações da Co-
missão de Revisão, em matéria de imposto de transacções, constituíam,
quando não impugnados, caso resolvido ou decidido, quanto ao valor
tributário atendível na liquidação do imposto.

Estas Comissões de Revisão intervinham, a solicitação dos con-
tribuintes ou da Fazenda Nacional, competindo-lhe a fixação do lucro
tributável, em sede de imposto de transacções, definitivamente e após
decisão do Chefe da Repartição de Finanças (v.art.12o, 13o, 15o e
16o do C.I.T).

Os valores por ela fixados eram susceptíveis de impugnação judicial
(v. art.18o do C.I.T).

As suas deliberações constituíam actos preparatórios prejudiciais
do acto de liquidação que, quando não impugnados directamente,
provocaram uma preclusão processual das questões nelas versadas,
com influência decisiva nos actos prejudicados que, com elas se deviam
conformar (v. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário,
pág.245 e seguintes).

Nessas circunstâncias, tais deliberações tornavam-se caso resolvido
ou decidido com a força do caso julgado (v. Ac. S.T.A. de 9/12/93,
rec.15.806).

Este entendimento é perfeitamente compaginável com o disposto
no art.268o no4 da C.R.P. porquanto as referidas deliberações, quando
lesivas (ou quando definitivas e executivas, como se dizia na versão
anterior à revisão constitucional de 1989) eram, nos termos do art.18o

do C.I.T., susceptíveis de recurso contencioso.
Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.

261

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso e em
manter a decisão recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho de Castro Martins — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

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 de 1a instância, — recursos per
saltum —, quando estes tenham por exclusivo fundamen-
to matéria de direito.

II — Tal não será o caso quando o recorrente alegue, tendo
em vista demonstrar que não existia fiscalmente prédio
que pudesse ser objecto de sisa e para além do que consta
da decisão recorrida, que uma loja não se encontrava
acabada, não possuía as condições de funcionalidade
e nunca tinha funcionado ou funcionava e que não era
susceptível de produzir o rendimento avaliado.

Recurso no 21 023. Recorrente: Maria Adelina Simões Neves. Re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Silva
Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. António dos Santos Paulo, com os demais sinais dos autos, im-

pugnou judicialmente perante o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa (1o Juízo-2a Secção) a liquidação adicional da sisa e imposto
de selo de verba, no valor global de 237 552$00, pretextando, em
síntese, sofrer ela erro na determinação da matéria colectável por
a avaliação da loja, a cuja transmissão respeitam os impostos, ter
sido prematuramente efectuada já que as obras não se mostravam
concluídas.

2. A impugnação foi julgada improcedente por sentença de 95.05.14
por se haver entendido que, à luz do disposto na redacção vigente
ao tempo dos factos dos §§ 2o a 5o do arto 30o do CIMSISSD, o
impugnante pretendia discutir, depois de o ter deixado converter em
caso resolvido, o acto destacável para efeitos de recurso contencioso
de fixação do factor de capitalização do rendimento que fora de-
terminado em avaliação.

3. Inconformada com o decidido, a herança do impugnante re-
presentada pela sua cabeça-de-casal (a sua viúva) recorre directamente
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para esta formação judicial, pedindo a sua revogação e anulação quer
do acto de liquidação quer do acto de avaliação que foi o pressuposto
da aplicação do factor de capitalização do rendimento.

Nas suas alegações de recurso, a recorrente sustenta, em síntese,
que a sentença fez uma errada aplicação da lei ao não considerar
que o acto de liquidação era ilegal quer porque, não estando a loja
acabada, não existe fiscalmente imóvel que possa ser objecto de in-
cidência de sisa, quer porque, não sendo apta ou susceptível de pro-
duzir qualquer rendimento, não poderia este ter sido avaliado e ser-lhe
aplicado o factor de capitalização.

4. A Fazenda Pública não contra-alegou.
5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido

da incompetência hierárquica deste tribunal por o recurso não ter
por exclusivo fundamento matéria de direito já que nas alíneas a),
b), d), g) e h) das conclusões se afirmavam factos que na decisão
recorrida não tinham sido levados em conta.

6. Ouvidas as partes sobre esta questão prévia, ambas responderam.
A Fazenda Pública admitiu que o recurso não tenha por exclusivo

fundamento matéria de direito.
A recorrente, ao invés, veio dizer que estariam em causa apenas

conceitos de direito, pois o recurso tinha como questão central o
conceito fiscal de prédio.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação.
1. Da questão prévia.
O conhecimento da questão prévia, que até é oficioso, precede

o de qualquer outra matéria (cfr. artos 101o e 102o do C.P.Civil e
3o da L.P.T.A.), dado que prejudica o julgamento, nesta sede de re-
curso, 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 a competência para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância quando eles tenham por fundamento matéria
que não seja exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria
de facto.

A questão da competência é um prius em relação a todas as demais
questões que se suscitem no recurso e tem de ser encarada apenas
à luz das afirmações feitas nas conclusões das alegações, pois é 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, in-
dependentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico que
tenham as afirmações de facto, aí feitas 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
recorrida.

É que este aspecto diz respeito já ao conhecimento do objecto
do recurso e o tribunal não pode entrar na sua apreciação, 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.
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Sendo assim, a questão de saber se o recurso tem ou não por
exclusivo fundamento matéria de direito resolve-se na de apurar se
a recorrente faz, nas conclusões das suas alegações, a afirmação de
qualquer facto, contra ou para além do que consta da decisão recorrida.

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 avaliar se as afirmações
feitas nas conclusões, para além ou contra o que se diz na decisão
recorrida, enformadas dentro do princípio dispositivo, são uma questão
de facto ou questão jurídica, é o de apurar se elas fazem apelo a
normas ou princípios jurídicos que tenham sido pretensamente vio-
lados 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 implique a elaboração de qualquer juízo probatório
que não se contenha na competência processual de um tribunal de
revista.

Na verdade, o fundamento específico do recurso de revista é o
de que a decisão recorrida violou a lei substantiva, por erro de de-
terminação, interpretação ou aplicação (no 2 do arto 721o do CPC),
sendo a questão probatória resolvida só por via derivada da apreciação
dessa violação.

Tal só acontece quando o fundamento do recurso seja o de que
a decisão recorrida violou disposição expressa de lei que exija certa
espécie de prova para a existência do facto ou que fixa 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 estabelecida
legalmente de certos meios de prova, 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.

Se se analisarem as conclusões, que constituem a síntese das suas
alegações de recurso, conclui-se que o recorrente afirma nelas todo
um acervo factual, aferido segundo o critério jurídico acabado de
expor, que está para além do que consta do probatório da sentença
recorrida.

A recorrente estrutura a solução jurídica, por que se bate no recurso,
na consideração, além do mais, de que a loja que foi objecto de
transmissão tributada não estava acabada, não possuía as condições
mínimas de funcionalidade, nunca tinha funcionado, nem funcionava
e que não era susceptível de produzir rendimento.

Tais factos não vêm dados como assentes no probatório da decisão
recorrida.

Sendo assim, estão propostas a este tribunal ad quem questões
de conhecimento de matéria de facto de cuja relevância, pertinência,
merecimento ou acerto jurídico não tem ele de aquilatar, como já
se disse.

Não tem, pois, o recurso por exclusivo fundamento matéria de
direito, pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo mas o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos
das disposições citadas.

C — A decisão.
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Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em julgá-lo hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso,
cabendo essa competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância,
para quem a recorrente pode pedir a remessa dos autos no exercício
do direito conferido pelo arto 47o do C.P.T.

Custas pela recorrente com taxa de justiça de 15 000$00 e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José Joaquim Almei-
da Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Manuel
Duarte Carvalho Júnior.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
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um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o enten-
dimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a de-
claração de consentimento de recurso per saltum é havida como ma-
nifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG
in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II,
págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
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da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, a essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Recurso judicial nos termos do art. 355o do
CPT. Momento de subida do recurso antes e após a re-
vogação do no 4 daquele artigo pela Lei 39-B, de 27/12.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O disposto no art. 355o do CPT insere-se no quadro
de garantias dos contribuintes, de consagração consti-
tucional (no 4 do art. 268o da CRP) e legal (art. 23o

do CPT) ao permitir recurso judicial das decisões pro-
feridas pelo Chefe da Repartição de Finanças e outras
autoridades que afectem os seus direitos e interesses le-
gítimos em processo de execução fiscal.

II — Na primitiva redacção, se o recorrente invocasse prejuízo
irreparável o recurso tinha subida imediata ao Tribunal
Tributário de 1a instância, por força do disposto no no

4, pois caso contrário só subiria a final em conformidade
com o no 3 do mesmo art. 355o.

III — Com a revogação do no 4, pelo art. 57o no 3 da Lei
39-B/94, de 27/12 se o recurso foi interposto de despacho
proferido antes da venda dos bens penhorados e pos-
teriormente à penhora apenas subirá a final ao Tribunal
nos termos do referido no 3 do art. 355o ou seja, após
a referida venda.

IV — No caso vertente, se o recurso subiu ao Tribunal antes
daquele momento é legal o despacho judicial que ordenou
a remessa dos autos à Repartição de Finanças para aí
prosseguir a realização das diligências adequadas, para
apenas subir a final.

V — Admitir neste caso o efeito suspensivo do recurso, sig-
nificaria a paralisação da tramitação processual, sem a
realização de tais diligências, violando-se, assim, o dis-
posto no art. 355o do CPT que impõe a efectivação dessas
diligências.
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Recurso no 21028. Recorrente: M. Ferreira Sá e Ca, Lda. Recorrido:
Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Tributário:

M. Ferreira Sá e Ca, Lda., identificada nos autos, executada no
processo de execução fiscal a correr termos na 1a Repartição de Fi-
nanças da Maia, interpôs recurso judicial ao abrigo do art. 355o do
CPT, perante o Tribunal Tributário de 1a instância do Porto do des-
pacho do Chefe da Repartição de Finanças que lhe indeferiu o re-
querimento em que solicitara o pagamento em prestações da quantia
relativa aos juros de mora em dívida, pedindo a revogação do mesmo
despacho.

Com alegações subiram os autos àquele tribunal (1o Juízo) o qual
por decisão de 15/4/96 ordenou a ”remessa do processo à Repartição
de Finanças para aí prosseguir os seus termos, só podendo ser remetido
ao Tribunal para conhecer do recurso a final”.

Fundamentou-se para tanto o M.mo juiz na consideração de que
o no 4 do art. 355o foi revogado pelo art. 57o no 3 da Lei 39-B/94
de 27/9 o qual estabelecia: ” Se o recorrente invocasse prejuízo ir-
reparável com a imediata execução da decisão recorrida o processo
subirá logo ao Tribunal”; quanto ao pretendido efeito suspensivo nos
termos do art. 174o no 4 do CPT considerou a mesma decisão que
”esta norma visa os recursos de decisões jurisdicionais, não tendo
aplicação in casu”.

Inconformada com a dita decisão que fixou o efeito de subida
diferida do recurso, veio a recorrente interpor recurso directamente
para este STA, cujas alegações apresentou, oportunamente, com o
seguinte quadro conclusivo:

”1. Da revogação do no 4 do art. 355o do CPT feita pelo no 3
do art. 57o da Lei 39-B/94, de 27 de Dezembro, não pode concluir-se
que unicamente a final o Tribunal conhece dos recursos que o exe-
cutado deduz dos despachos proferidos na execução pelo Chefe da
Repartição de Finanças.

2. No que concerne aos recursos em execução fiscal as questões
que se suscitem serão assim e por esta ordem resolvidas:

- em primeiro lugar pelas normas constantes da Secção X do CPT.
- na falta de disposição expressa nesta Secção, pelas restantes nor-

mas constantes do próprio CPT, com as necessárias adaptações.
- por último, recorrendo ao Código de Processo Civil e ao regime

por este consagrado quanto ao processo executivo.
3. Em princípio, é diferida a subida dos recursos interpostos nos

termos do art. 355o do CPT.
4. Todavia, tais recursos têm efeito suspensivo quando haja sido

prestada garantia nos termos do art. 282o do CPT (art. 174o aplicável
por força do art. 357o).

5. No caso dos autos a penhora efectuada constitui garantia
(art. 282o) pelo que o recurso deduzido do despacho do Chefe da
Repartição de Finanças tem efeito suspensivo.

6. Quando o recurso tem efeito suspensivo não faz sentido que
a respectiva subida não seja imediata, pois se assim não fosse ficar-se-ia
à espera do desenvolvimento de um processo que parou por efeito
do recurso nele interposto.

7. Aliás, se fizermos um paralelo com o que se passa em processo
civil verificamos que os recursos têm natureza de agravo.
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8. E sendo assim, devem subir imediatamente porque a sua retenção
torná-los-ia absolutamente inúteis (no 2 do art. 734o do CPC) e, além
disso, sobem imediatamente nos próprios autos (no 1 do art. 740o

do CPC).
9. Não obstante a parte final do no 3 do art. 355o do CPT refira

a subida a final, nesta parte, o preceito tem de ceder, quando o recurso
tem efeito suspensivo, ou seja, havendo garantia prestada.

10. De resto, temos para nós que a revogação do no 4 não foi
feita com o devido cuidado, o que aliás se vê da redacção que, até
à alteração introduzida pelo Dec.lei 7/96, de 7 de Fevereiro, continuou
a constar da parte final do no 3, quando este dizia ”salvo o disposto
no no seguinte” que era inexistente.

11. Se o recurso não subisse imediatamente seria inútil, seria con-
trariado o princípio da unidade do sistema jurídico e o que se ve-
rificaria seria o impedimento do acesso aos Tribunais e a denegação
da justiça.

12. Em suma, seriam violados princípios constitucionais designa-
damente o no 4 do art. 268o da Constituição da República Portuguesa
(CRP).

13. A douta decisão recorrida viola entre outros o disposto nos
arts. 355o e 357o do CPT e o no 4 do art. 268o da CRP.

Nestes termos deve ser revogada a douta decisão recorrida e subs-
tituída por outra que ordene a subida imediata do recurso que foi
interposto do Chefe da 1a Repartição de Finanças do Concelho da
Maia...”.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto pa-

recer no sentido de que o recurso merece provimento e ao questionar
se a subida diferida torna o recurso absolutamente inútil, respondeu
explicitando que ”aceitar sempre a decisão recorrida seria, na prática,
admitir a negação do recurso o que não é correcto perante o nosso
sistema jurídico e certamente não pretendido ou, pelo menos, previsto
pelo legislador” sendo ”a actual redacção fruto da inconsideração
ou falta de previsão de todas as consequências que da redacção dada
e da sua aceitação literal resultaram”.

É por isso de considerar que o regime dos recursos cuja retenção
os tornaria absolutamente inúteis é hipótese ou situação não abrangida
pela actual redacção do art. 355o do CPT.

Haverá, pois, que recorrer-se ao direito subsidiário - art. 357o e
no 2 (certamente queria dizer-se art. 2o) do CPT.

Pondera ainda o ilustre Magistrado que ”sendo a questão” não
de efeito ”mas de regime de subida (...) não é de recorrer ao art. 174o

no 4 devendo antes lançar-se mão do disposto nos arts. 934o e 734o

do CPC”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão da causa, apura-se dos autos, em

sede factual:
a) Na 1a Repartição de Finanças da Maia foi instaurada execução

fiscal contra M. Ferreira Sá e Ca Lda., ora recorrente, por dívida
de IVA de 1993, e em 14/10/94 foi efectuada a penhora.

b) A executada efectuou pagamentos por conta até à data de 16/1/96,
encontrando-se paga nesta data a quantia exequenda, subsistindo a
dívida de juros de mora.

c) Em 29/12/95 a executada apresentou requerimento na dita Re-
partição de Finanças a solicitar o pagamento em 36 prestações mensais
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dos juros de mora e custas devidas, estando marcada a venda dos
bens para o dia 25/1/96.

d) O que foi indeferido por despacho do Chefe da Repartição
de Finanças em 3/1/96.

e) Em 10/1/96 foi interposto recurso daquele despacho para o Tri-
bunal Tributário de 1a instância do Porto.

f) O M.mo juiz deste Tribunal ordenou a remessa dos autos à
Repartição de Finanças para aí prosseguir seus termos, só podendo
ser remetidos de novo a tribunal para conhecer do recurso a final,
ou seja, após a conclusão do processo executivo.

g) É despacho que vem interposto o presente recurso.
Como resulta do anteriormente exposto, defendeu o M.mo Juiz

no seu despacho recorrido, proferido no processo de execução fiscal,
que este fosse devolvido à Repartição de Finanças onde o mesmo
fora instaurado, sem conhecer do recurso, o qual só poderia subir
ao Tribunal para dele conhecer a final, apoiando-se para tanto na
revogação do no 4 do art. 355o do CPT.

Por seu lado, contrapõe a recorrente que dessa revogação não pode
concluir-se que o recurso interposto da decisão do Chefe da Re-
partição de Finanças só possa subir a final, pela razão de que se
devem aplicar, primeiro, as normas constantes da Secção X do CPT,
na falta de disposição expressa nesta Secção aplicar-se-ão as constantes
do CPT com as devidas adaptações, devendo, por último, recorrer-se
ao CPC e ao regime por este consagrado quanto ao processo executivo.

Reconhece, todavia, a recorrente (concl. 3) que, em princípio é
diferida a subida dos recursos interpostos nos termos do art., 355o

do CPT, mas que tais recursos têm efeito suspensivo quando tenha
sido prestada garantia nos termos do art. 282o do mesmo Código
(art. 174o aplicável por força do art. 357o do CPT).

Vejamos.
Sublinhe-se, antes de mais, que o disposto no art. 355o do CPT

se insere no quadro de garantias dos contribuintes, de consagração
constitucional (no 4 do art. 268o da CRP) e legal (alín. g) do art.
23o do CPT) ao permitir recurso judicial das decisões proferidas pelo
Chefe da Repartição de Finanças e outras autoridades da adminis-
tração fiscal que afectem os seus direitos e interesses legítimos em
processo de execução fiscal.

Ponto é que se verifique a afectação dos referidos direitos e
interesses.

Recurso que ao abrigo do mesmo normativo é interposto para o
Tribunal Tributário de 1a instância.

Mas o art. 355o referido nem sempre teve a mesma redacção desde
a entrada em vigor do CPT.

Ao princípio dispunha o seu no 3 que ”o Tribunal só conhecerá
dos recursos quando, depois de realizadas as diligências, o processo
aí for remetido a final, salvo o disposto no no 4 (número seguinte)
que estabelecia o seguinte: ”se o recorrente invocar prejuízo irre-
parável com a imediata execução da decisão recorrida, o processo
subirá logo a Tribunal”.

Sucede, porém, que este no 4 (bem como o no 5 do mesmo artigo)
foi revogado pelo art. 57o no 3 da Lei 39-B/94 de 27/12, daí resultando,
sem margem para dúvidas, que os recursos interpostos ao abrigo do
art. 355o do CPT, apenas subirão a final ao Tribunal Tributário de
1a instância.

A situação não se altera pelo facto de a expressão ”salvo o disposto
no número seguinte” contida no no 3 se ter mantido, vindo apenas
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a ser eliminada pela redacção que foi dada ao art. 355o pelo
Dec.lei 7/96, de 7/2, de resto, em data anterior à interposição do
recurso.

Com a revogação do no 4 pretendeu o legislador, ao excluir a subida
imediata dos referidos recursos a Tribunal, repor um regime idêntico
ao previsto no Código de Processo Civil através do seu art. 923o

alín. c) quanto ao momento de subida dos recursos de agravo de
despachos proferidos em sede de execução em que se consagram
dois momentos distintos: os agravos de despachos anteriores à penhora
sobem conjuntamente com o recurso que veio a ser interposto da
penhora; quando estiver concluída a venda ou adjudicação de bens,
no que concerne a todos os despachos anteriores, mas posteriores
a conclusão da penhora.

Como se vê, no caso dos autos, o recurso do despacho do Chefe
da Repartição de Finanças reporta-se a um quadro temporal anterior
à venda dos bens penhorados e posterior à penhora contra a qual
não houve qualquer reacção por parte da recorrente.

Pelo que preceituando a lei (no 3 do art. 355o) que o processo
só deve ser remetido a final para o Tribunal conhecer do recurso,
a expressão ”a final” não pode ter outro sentido que não seja a venda
dos bens penhorados no processo de execução ou qualquer outro
acto equivalente (por exemplo, pagamento voluntário, anulação da
dívida exequenda) conducente à extinção da execução.

Daí que, perante a revogação do no 4 do art. 355o que admitia
a possibilidade de subida imediata do recurso mediante a mera in-
vocação de prejuízo irreparável, e não tendo sido atingida, proces-
sualmente a fase final, a que se refere o no 3 do mesmo artigo, é
de concluir que o despacho jurisdicional do M.mo juiz se mostra
em conformidade com a lei quando ordenou a remessa do recurso
à Repartição de Finanças para seu prosseguimento das diligências
respectivas, subindo posteriormente, mas só a final.

De resto, a recorrente concorda com a subida diferida, em princípio,
a isso obstando apenas o facto da existência de garantia nos termos
do art. 282o o que, em seu entender confere aos recursos efeito
suspensivo.

É o que se colhe das suas alegações e conclusões.
Só que importa lembrar que, num plano imediato, não é de colocar

a questão do efeito suspensivo sabido que o regime de subida do
recurso é, como se disse, diferida ”a final”.

Apenas no momento da subida do recurso faz sentido falar-se em
efeito suspensivo uma vez que se mostra prestada a garantia através
da penhora dos bens com vista à sua venda.

Acresce o disposto no no 3 do art. 355o no sentido de que ”depois
de realizadas as diligências o processo” será remetido ao Tribunal
para a final conhecer do recurso, o que prejudica a questão do efeito
do mesmo recurso.

Admitir neste caso de despacho interlocutório o efeito suspensivo
do recurso significaria a paralisação da tramitação processual, sem
a realização das diligências adequadas, o mesmo é dizer que seria
violado o disposto no art. 355o do CPT, tal como se vê do seu conteúdo.

Também não é verdade que a retenção do recurso, para apenas
subir a final, o tornaria absolutamente inútil uma vez que se a re-
corrente, na oportunidade, tiver ganho de causa no conhecimento
do recurso, os seus efeitos serão daí extraídos e projectar-se-ão no
processado anterior, se for caso disso, mantendo-se por isso, intocável
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o princípio da unidade do sistema jurídico, sendo certo que com a
revogação do referido no 4, se não pode deixar de presumir que o
legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o
seu pensamento em termos adequados (art. 9o no 3 do Código Civil).

Daí que, consagrando o Código de Processo Tributário, mediante
o seu art. 355o, a solução para o caso em apreço, não faz sentido
nem é lícito apelar para normas subsidiárias ao abrigo do art. 357o

do CPT.
De tudo quanto fica dito, é manifesto que não está em causa o

direito de recurso, que o despacho recorrido não lho negou, sendo
abusivo falar-se, como faz a recorrente, na violação do no 4 do art. 268o

da CRP.
Como também está ferida de ilogismo a afirmação de que foi violado

o disposto nos arts. 355o e 357o do CPT.
Face ao disposto, sem necessidade de mais considerações, é de

concluir que o despacho recorrido deve manter-se na ordem jurídica,
porque em conformidade com o ordenamento jurídico, não merecendo
censura.

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

Custas pela recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. - Abílio Madeira Bordalo - José
Joaquim Almeida Lopes - Agostinho Castro Martins. - Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Recurso judicial nos termos do art. 355.o do
CPT. Momento de subida do recurso antes e após a re-
vogação do no 4 daquele artigo pela Lei 39-B, de 27 de
Dezembro.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O disposto no art. 355o do CPT insere-se no quadro
de garantias dos contribuintes, de consagração consti-
tucional (no 4 do art. 268o da CRP) e legal (art. 23o

do CPT) ao permitir recurso judicial das decisões pro-
feridas pelo Chefe da Repartição de Finanças e outras
autoridades que afectem os seus direitos e interesses le-
gítimos em processo de execução fiscal.

II — Na primitiva redacção, se o recorrente invocasse prejuízo
irreparável o recurso tinha subida imediata ao Tribunal
Tributário de 1a instância, por força do disposto no no

4, pois caso contrário só subiria a final em conformidade
com o no 3 do mesmo art. 355o.

III — Com a revogação do no 4, pelo art. 57o no 3 da Lei
39-B/94, de 27/12 se o recurso foi interposto de despacho
proferido antes da venda dos bens penhorados e pos-
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teriormente à penhora apenas subirá a final ao Tribunal
nos termos do referido no 3 do art. 355o ou seja, após
a referida venda.

IV — No caso vertente, se o recurso subiu ao Tribunal antes
daquele momento é legal o despacho judicial que ordenou
a remessa dos autos à Repartição de Finanças para aí
prosseguir a realização das diligências adequadas, para
apenas subir a final.

V — Admitir neste caso o efeito suspensivo do recurso, sig-
nificaria a paralisação da tramitação processual, sem a
realização de tais diligências, violando-se, assim, o dis-
posto no art. 355o do CPT que impõe a efectivação dessas
diligências.

Recurso n.o 21 029, em que são recorrente M. Ferreira Sá e Ca. Lda,
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr.
Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Tributário:

M. Ferreira e Ca Lda., identificada nos autos, executada no processo
de execução fiscal a correr termos na 1a Repartição de Finanças da
Maia, interpôs recurso judicial ao abrigo do art. 355o do CPT, perante
o Tribunal Tributário de 1a instância do Porto do despacho do Chefe
da Repartição de Finanças que lhe indeferiu o requerimento soli-
citando que ”fosse dada sem efeito a venda judicial dos bens pe-
nhorados marcada para o dia 25 de Janeiro de 1996” pedindo a re-
vogação de tal despacho.

Com alegações subiram os autos àquele tribunal (1o Juízo) o qual
por decisão de 15/4/96 ordenou a ”remessa do processo à Repartição
de Finanças para aí prosseguir os seus termos, só podendo ser remetido
ao Tribunal para conhecer do recurso a final”.

Fundamentou-se para tanto o M.mo Juiz na consideração de que
o no 4 do art. 355o foi revogado pelo art. 57o no 3 da Lei 39-B/94
de 27/9 o qual estabelecia: ”Se o recorrente invocasse prejuízo ir-
reparável com a imediata execução da decisão recorrida o processo
subirá logo ao Tribunal”; considerou ainda a mesma decisão que quan-
to ao efeito suspensivo nos termos do art. 174o no 4 do CPT ”esta
norma visa os recursos das decisões jurisdicionais não tendo aplicação
in casu”.

Inconformada com a dita decisão que fixou o efeito de subida
diferida do recurso, veio a recorrente interpor recurso directamente
para este STA, cujas alegações apresentou, oportunamente, com o
seguinte quadro conclusivo:

”1. Da revogação do no 4 do art. 355o do CPT feita pelo no 3
do art. 57o da Lei 39-B/94, de 27 de Dezembro, não pode concluir-se
que unicamente a final o Tribunal conhece dos recursos que o exe-
cutado deduz dos despachos proferidos na execução pelo Chefe da
Repartição de Finanças.

2. No que concerne aos recursos em execução fiscal as questões
que se suscitem serão assim e por esta ordem resolvidas:

- em primeiro lugar pelas normas constantes da Secção X do CPT.
- na falta de disposição expressa nesta Secção, pelas restantes nor-

mas constantes do próprio CPT, com as necessárias adaptações.
- por último, recorrendo ao Código de Processo Civil e ao regime

- por este consagrado quanto ao processo executivo.
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3. Em princípio, é diferida a subida dos recursos interpostos nos
termos do art. 355o do CPT.

4. Todavia, tais recursos têm efeito suspensivo, quando haja sido
prestada garantia nos termos do art. 282o do CPT (art. 174o aplicável
por força do art. 357o).

5. No caso dos autos a penhora efectuada constitui garantia (art.
282o) pelo que o recurso deduzido do despacho do Chefe da Re-
partição de Finanças tem efeito suspensivo.

6. Quando o recurso tem efeito suspensivo não faz sentido que
a respectiva subida não seja imediata, pois se assim não fosse ficar-se-ia
à espera do desenvolvimento de um processo que parou por efeito
do recurso nele interposto.

7. Aliás, se fizermos um paralelo com o que se passa em processo
civil verificamos que os recursos têm natureza de agravo.

8. E sendo assim, devem subir imediatamente porque a sua retenção
torná-los-ia absolutamente inúteis (no 2 do art. 734o do CPC) e, além
disso, sobem imediatamente nos próprios autos (no 1 do art. 740o

do CPC).
9. Não obstante a parte final do no 3 do art. 355o do CPT refira

a subida a final, nesta parte, o preceito tem de ceder, quando o recurso
tem efeito suspensivo, ou seja, havendo garantia prestada.

10. De resto, temos para nós que a revogação do no 4 não foi
feita com o devido cuidado, o que aliás se vê da redacção que, até
à alteração introduzida pelo Dec.lei 7/96, de 7 de Fevereiro, continuou
a constar da parte final do no 3, quando este dizia ”salvo o disposto
no no seguinte” que era inexistente.

11. Se o recurso não subisse imediatamente seria inútil, seria con-
trariado o princípio da unidade do sistema jurídico e o que se ve-
rificaria seria o impedimento do acesso aos Tribunais e a denegação
da justiça.

12. Em suma, seriam violados princípios constitucionais designa-
damente o no 4 do art. 268o da Constituição da República Portuguesa
(CRP).

13. A douta decisão recorrida viola entre outros o disposto nos
art.os. 355o e 357o do CPT e o no 4 do art. 268o da CRP.

Nestes termos deve ser revogada a douta decisão recorrida e subs-
tituída por outra que ordene a subida imediata do recurso que foi
interposto do Chefe da 1a Repartição de Finanças do Concelho da
Maia...”.

Não houve contra-alegação.
Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido de que o recurso merece provimento e ao questionar se
a subida diferida torna o recurso absolutamente inútil, respondeu
explicitando que ”aceitar sempre a decisão recorrida seria, na prática,
admitir a negação do recurso o que não é correcto perante o nosso
sistema jurídico e certamente não pretendido ou, pelo menos, previsto
pelo legislador” sendo ”a actual redacção fruto da inconsideração
ou falta de previsão de todas as consequências que da redacção dada
e da sua aceitação literal resultaram”.

É por isso de considerar que o regime dos recursos cuja retenção
os tornaria absolutamente inúteis é hipótese ou situação não abrangida
pela actual redacção do art. 355o do CPT.

Haverá, pois, que recorrer-se ao direito subsidiário art. 357o e no

2 (certamente queria dizer-se art. 2o) do CPT.
Pondera ainda o ilustre Magistrado que ”sendo a questão” não

de efeito ”mas de regime de subida (...) não é de recorrer ao art.
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174o no 4 devendo antes lançar-se mão do disposto nos art.os 934o

e 734o do CPC”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão da causa, apura-se dos autos, em

sede factual:
a) Na 1a Repartição de Finanças foi instaurada execução fiscal

contra M. Ferreira Sá e Ca Lda., ora recorrente.
b) Efectuada a penhora foi designado o dia 25 de Janeiro de 1996

para venda judicial dos bens penhorados.
c) A ora recorrente, por requerimento solicitou que a designada

venda fosse dada sem efeito.
d) Tal requerimento foi indeferido pelo Chefe da Repartição de

Finanças.
e) Dessa decisão foi interposto recurso para o Tribunal Tributário

de 1a instância do Porto.
O M.mo Juiz deste Tribunal ordenou a remessa dos autos à Re-

partição de Finanças para aí prosseguir seus termos, só podendo ser
remetidos de novo a Tribunal para conhecer do recurso a final, con-
cluído que seja o processo executivo.

g) É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
Como resulta do anteriormente exposto, defendeu o M.mo Juiz

no seu despacho recorrido, proferido no processo de execução fiscal,
que este fosse devolvido à Repartição de Finanças onde o mesmo
fora instaurado, sem conhecer do recurso, o qual só poderia subir
ao Tribunal para dele conhecer a final, apoiando-se para tanto na
revogação do no 4 do art. 355o do CPT.

Por seu lado, contrapõe a recorrente que dessa revogação não pode
concluir-se que o recurso interposto da decisão do Chefe da Re-
partição de Finanças só possa subir a final, pela razão de que se
devem aplicar, primeiro, as normas constantes da Secção X do CPT,
na falta de disposição expressa nesta Secção aplicar-se-ão as constantes
do CPT com as devidas adaptações, devendo, por último, recorrer-se
ao CPC e ao regime por este consagrado quanto ao processo executivo.

Reconhece, todavia, a recorrente (concl. 3) que, em princípio é
diferida a subida dos recursos interpostos nos termos do art. 355o

do CPT, mas que tais recursos têm efeito suspensivo quando tenha
sido prestada garantia nos termos do art. 282o do mesmo Código
(art. 174o aplicável por força do art. 357o do CPT).

Vejamos.
Sublinhe-se, antes de mais, que o disposto no art. 355o do CPT

se insere no quadro de garantias dos contribuintes, de consagração
constitucional (no 4 do art. 268o da CRP) e legal (alín. g) do art.
23o do CPT) ao permitir recurso judicial das decisões proferidas pelo
Chefe da Repartição de Finanças e outras autoridades da adminis-
tração fiscal que afectem os seus direitos e interesses legítimos em
processo de execução fiscal.

Ponto é que se verifique a afectação dos referidos direitos e
interesses.

Recurso que ao abrigo do mesmo normativo é interposto para o
Tribunal Tributário de 1a instância.

Mas o art. 355o referido nem sempre teve a mesma redacção desde
a entrada em vigor do CPT.

Ao princípio dispunha o seu no 3 que ”o Tribunal só conhecerá
dos recursos quando, depois de realizadas as diligências, o processo
aí for remetido a final, salvo o disposto no no 4” (número seguinte)
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que estabelecia o seguinte: ”se o recorrente invocar prejuízo irre-
parável com a imediata execução da decisão recorrida, o processo
subirá logo a Tribunal”.

Sucede, porém, que este no 4 (bem como o no 5 do mesmo artigo)
foi revogado pelo art. 57o no 3 da Lei 39-B/94 de 27/12, daí resultando,
sem margem para dúvidas, que os recursos interpostos ao abrigo do
art. 355o do CPT, apenas subirão a final ao Tribunal Tributário de
1a instância.

A situação não se altera pelo facto de a expressão ”salvo o disposto
no número seguinte” contida no no 3 se ter mantido, vindo apenas
a ser eliminada pela redacção que foi dada ao art. 355o pelo Dec.lei
7/96, de 7/2, de resto, em data anterior à interposição do recurso.

Com a revogação do no 4 pretendeu o legislador ao excluir a subida
imediata dos referidos recursos a Tribunal, repor um regime idêntico
ao previsto no Código de Processo Civil através do seu art. 923o

alín. c) quanto ao momento de subida dos recursos de agravo de
despachos proferidos em sede de execução em que se consagram
dois momentos distintos: os agravos de despachos anteriores à penhora
sobem conjuntamente com o recurso que veio a ser interposto da
penhora; quando estiver concluída a venda ou adjudicação de bens,
no que concerne a todos os despachos anteriores, mas posteriores
à conclusão da penhora.

Como se vê, no caso dos autos, o recurso do despacho do Chefe
da Repartição de Finanças reporta-se a um quadro temporal anterior
à venda dos bens penhorados e posterior à penhora contra a qual
não houve qualquer reacção por parte da recorrente.

Pelo que preceituando a lei (no 3 do art. 355o) que o processo
só deve ser remetido a final para o Tribunal conhecer do recurso,
a expressão ”a final” não pode ter outro sentido que não seja a venda
dos bens penhorados no processo de execução ou qualquer outro
acto equivalente (por exemplo, pagamento voluntário, anulação da
dívida exequenda) conducente à extinção da execução.

Daí que, perante a revogação do no 4 do art. 355o que admitia
a possibilidade de subida imediata do recurso mediante a mera in-
vocação de prejuízo irreparável, e não tendo sido atingida, proces-
sualmente a fase final, a que se refere o no 3 do mesmo artigo, é
de concluir que o despacho jurisdicional do M.mo juiz se mostra
em conformidade com a lei quando ordenou a remessa do recurso
à Repartição de Finanças para seu prosseguimento das diligências
respectivas, subindo posteriormente, mas só a final.

De resto, a recorrente concorda com a subida diferida, em princípio,
a isso obstando apenas o facto da existência de garantia nos termos
do art. 282o o que, em seu entender confere aos recursos efeito
suspensivo.

É o que se colhe das suas alegações e conclusões.
Só que importa lembrar que, num plano imediato, não é de colocar

a questão do efeito suspensivo sabido que o regime de subida do
recurso é, como se disse, diferida ”a final”.

Apenas no momento da subida do recurso faz sentido falar-se em
efeito suspensivo uma vez que se mostra prestada a garantia através
da penhora dos bens com vista à sua venda.

Acresce o disposto no no 3 do art. 355o no sentido de que ”depois
de realizadas as diligências o processo” será remetido ao Tribunal
para a final conhecer do recurso, o que prejudica a questão do efeito
do mesmo recurso.
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Admitir neste caso de despacho interlocutório o efeito suspensivo
do recurso significaria a paralisação da tramitação processual, sem
a realização das diligências adequadas, o mesmo é dizer que seria
violado o disposto no art. 355o do CPT, tal como se vê do seu conteúdo.

Também não é verdade que a retenção do recurso, para apenas
subir a final, o tornaria absolutamente inútil uma vez que se a re-
corrente, na oportunidade, tiver ganho de causa no conhecimento
do recurso, os seus efeitos serão daí extraídos e projectar-se-ão no
processado anterior, se for caso disso, mantendo-se por isso, intocável
o princípio da unidade do sistema jurídico, sendo certo que com a
revogação do referido no 4, se não pode deixar de presumir que o
legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o
seu pensamento em termos adequados (art. 9o no 3 do Código Civil).

Daí que, consagrando o Código de Processo Tributário, mediante
o seu art. 355o, a solução para o caso em apreço, não faz sentido
nem é licito apelar para normas subsidiárias ao abrigo do art. 357o

do CPT.
De tudo quanto fica dito, é manifesto que não está em causa o

direito de recurso, que o despacho recorrido não lho negou, sendo
abusivo falar-se, como faz a recorrente, na violação do no 4 do art.
268o da CRP.

Como também está ferida de ilogismo a afirmação de que foi violado
o disposto nos art.os 355o e 357o do CPT.

Face ao disposto, sem necessidade de mais considerações, é de
concluir que o despacho recorrido deve manter-se na ordem jurídica,
porque em conformidade com o ordenamento jurídico, não merecendo
censura.

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

Custas pela recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo — José
Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Martins. — Fui, presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Recurso judicial nos termos do art. 355o do
CPT. Momento de subida do recurso antes e após a re-
vogação do no 4 daquele artigo pela Lei 39-B, de 27/12.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O disposto no art. 355o do CPT insere-se no quadro
de garantias dos contribuintes, de consagração consti-
tucional (no 4 do art. 268o da CRP) e legal (art 23o

do CPT) ao permitir recurso judicial das decisões pro-
feridas pelo Chefe da Repartição de Finanças e outras
autoridades que afectem os seus direitos e interesses le-
gítimos em processo de execução fiscal.
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II — Na primitiva redacção, se o recorrente invocasse prejuízo
irreparável o recurso tinha subida imediata ao Tribunal
Tributário de 1a instância, por força do disposto no no 4,
pois caso contrário só subiria a final em conformidade
com o no 3 do mesmo art. 355o.

III — Com a revogação do no 4, pelo art. 57o no 3 da Lei
39-B/94, de 27/12 se o recurso foi interposto de despacho
proferido antes da venda dos bens penhorados e pos-
teriormente à penhora apenas subirá a final ao Tribunal
nos termos do referido no 3 do art. 355o ou seja, após
a referida venda.

IV — No caso vertente, se o recurso subiu ao Tribunal antes
daquele momento é legal o despacho judicial que ordenou
a remessa dos autos à Repartição de Finanças para aí
prosseguir a realização das diligências adequadas, para
apenas subir a final.

V — Admitir neste caso o efeito suspensivo do recurso, sig-
nificaria a paralisação da tramitação processual, sem a
realização de tais diligências, violando-se, assim, o dis-
posto no art. 355o do CPT que impõe a efectivação dessas
diligências.

Recurso n.o 21 030. Recorrente: M. Ferreira Sá e Ca. Lda.; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Tributário:

M. Ferreira Sá e Ca Lda., identificada nos autos, executada no
processo de execução fiscal a correr termos na 1a Repartição de Fi-
nanças da Maia, interpôs recurso judicial ao abrigo do art 355o do
CPT, perante o Tribunal Tributário de 1a instância do Porto do des-
pacho do Chefe da Repartição de Finanças que lhe indeferiu o re-
querimento em que pediu ”fosse levantada a penhora na parte res-
peitante aos bens penhorados cujo valor excedeu o montante actual-
mente em dívida na execução”, pedindo a revogação do despacho.

Com alegações subiram os autos àquele tribunal (lo Juízo) o qual
por decisão de 15/4/96 ordenou a ”remessa do processo à Repartição
de Finanças para aí prosseguir os seus termos, só podendo ser remetido
ao Tribunal para conhecer do recurso a final”.

Fundamentou-se para tanto o M.mo Juiz na consideração de que
o no 4 do art. 355o foi revogado pelo art. 57o no 3 da Lei 39-B/94
de 27/9 o qual estabelecia: ”Se o recorrente invocasse prejuízo ir-
reparável com a imediata execução da decisão recorrida o processo
subirá logo ao Tribunal”.

Inconformada com a dita decisão que fixou o efeito de subida
diferida do recurso, veio a recorrente interpor recurso directamente
para este STA, cujas alegações apresentou, oportunamente, com o
seguinte quadro conclusivo:

”1. Da revogação do no 4 do art. 355o do CPT feita pelo no 3
do art. 57o da Lei 39-B/94, de 27 de Dezembro, não pode concluir-se
que unicamente a final o Tribunal conhece dos recursos que o exe-
cutado deduz dos despachos proferidos na execução pelo Chefe da
Repartição de Finanças.

2. No que concerne aos recursos em execução fiscal as questões
que se suscitem serão assim e por esta ordem resolvidas:

— em primeiro lugar pelas normas constantes da Secção X do CPT.
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— na falta de disposição expressa nesta Secção, pelas restantes
normas constantes do próprio CPT, com as necessárias adaptações.

— por último, recorrendo ao Código de Processo Civil e ao regime
por este consagrado quanto ao processo executivo.

3. Em princípio, é diferida a subida dos recursos interpostos nos
termos do art 355o do CPT.

4. Todavia, tais recursos têm efeito suspensivo quando haja sido
prestada garantia nos termos do art. 282o do CPT (art. 174o aplicável
por força do art. 357o).

5. No caso dos autos a penhora efectuada constitui garantia
(art. 282o) pelo que o recurso deduzido do despacho do Chefe da
Repartição de Finanças tem efeito suspensivo.

6. Quando o recurso tem efeito suspensivo não faz sentido que
a respectiva subida não seja imediata, pois se assim não fosse ficar-se-ia
à espera do desenvolvimento de um processo que parou por efeito
do recurso nele interposto.

7. Aliás, se fizermos um paralelo com o que se passa em processo
civil verificamos que os recursos têm natureza de agravo.

8. E sendo assim, devem subir imediatamente porque a sua retenção
torná-los-ia absolutamente inúteis (no 2 do art. 734o do CPC) e, além
disso, sobem imediatamente nos próprios autos (no 1 do art. 740o

do CPC).
9. Não obstante a parte final do no 3 do art. 355o do CPT refira

a subida a final, nesta parte, o preceito tem de ceder, quando o recurso
tem efeito suspensivo, ou seja, havendo garantia prestada.

10. De resto, temos para nós que a revogação do no 4 não foi
feita com o devido cuidado, o que aliás se vê da redacção que, até
à alteração introduzida pelo Dec.lei 7/96, de 7 de Fevereiro, continuou
a constar da parte final do no 3, quando este dizia ”salvo o disposto
no no seguinte” que era inexistente.

11. Se o recurso não subisse imediatamente seria inútil, seria con-
trariado o princípio da unidade do sistema jurídico e o que se ve-
rificaria seria o impedimento do acesso aos Tribunais e a denegação
da justiça.

12. Em suma, seriam violados princípios constitucionais designa-
damente o no 4 do art. 268o da Constituição da República Portuguesa
(CRP).

13. A douta decisão recorrida viola entre outros o disposto nos
arts. 355o e 357o do CPT e o no 4 do art. 268o da CRP.

Nestes termos deve ser revogada a douta decisão recorrida e subs-
tituída por outra que ordene a subida imediata do recurso que foi
interposto do Chefe da 1a Repartição de Finanças do Concelho da
Maia . . .”.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto pa-

recer no sentido de que o recurso não merece provimento uma vez
que ”não é lícito apelar para normas subsidiárias, ao abrigo do art. 357o

do CPT, face ao disposto no art. 355o do CPT depois das alterações
introduzidas pela Lei 39-B/94, de 27/9 e Dec.lei 7/96, de 7 de Fevereiro
quando ali se estabelece que o recurso ao abrigo de tal disposição
para o Tribunal Tributário de 1a instância tem subida a final”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão da causa, apura-se dos autos, em

sede factual:
a) — Na 1a Repartição de Finanças foi instaurada execução fiscal

contra M. Ferreira Sá e Ca Lda., ora recorrente.
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b) — Efectuada a penhora em 14/10/94 e após ter sido designada
a data da venda judicial dos bens penhorados a executada requereu
que fosse levantada a penhora relativamente aos bens cujo valor excede
o montante em dívida.

c) — Por despacho de 25/1/96 o Chefe da Repartição de Finanças
indeferiu tal pedido.

d) — Deste despacho pela ora recorrente foi interposto recurso
para o Tribunal Tributário de 1a instância do Porto.

e) — O M.mo Juiz deste Tribunal ordenou a remessa dos autos
à Repartição de Finanças para aí prosseguir seus termos, só podendo
ser remetidos de novo a tribunal para conhecer do recurso a final
ou seja após a conclusão do processo executivo.

f) — É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
Como resulta do anteriormente exposto, defendeu o M.mo Juiz

no seu despacho recorrido, proferido no processo de execução fiscal,
que este fosse devolvido à Repartição de Finanças onde o mesmo
fora instaurado, sem conhecer do recurso, o qual só poderia subir
ao Tribunal para dele conhecer a final, apoiando-se para tanto na
revogação do no 4 do art. 355o do CPT.

Por seu lado, contrapõe a recorrente que dessa revogação não pode
concluir-se que o recurso interposto da decisão do Chefe da Re-
partição de Finanças só possa subir a final, pela razão de que se
devem aplicar, primeiro, as normas constantes da Secção X do CPT,
na falta de disposição expressa nesta Secção aplicar-se-ão as constantes
do CPT com as devidas adaptações, devendo, por último, recorrer-se
ao CPC e ao regime por este consagrado quanto ao processo executivo.

Reconhece, todavia, a recorrente (concl. 3) que, em princípio é
diferida a subida dos recursos interpostos nos termos do art. 355o

do CPT, mas que tais recursos têm efeito suspensivo quando tenha
sido prestada garantia nos termos do art. 282o do mesmo Código
(art. 174o aplicável por força do art. 357o do CPT).

Vejamos.
Sublinhe-se, antes de mais, que o disposto no art. 355o do CPT

se insere no quadro de garantias dos contribuintes, de consagração
constitucional (no 4 do art. 268o da CRP) e legal (alín. g) do art. 23o

do CPT) ao permitir recurso judicial das decisões proferidas pelo
Chefe da Repartição de Finanças e outras autoridades da adminis-
tração fiscal que afectem os seus direitos e interesses legítimos em
processo de execução fiscal.

Ponto é que se verifique a afectação dos referidos direitos e
interesses.

Recurso que ao abrigo do mesmo normativo é interposto para o
Tribunal Tributário de 1a instância.

Mas o art. 355o referido nem sempre teve a mesma redacção desde
a entrada em vigor do CPT.

Ao princípio dispunha o seu no 3 que ”o Tribunal só conhecerá
dos recursos quando, depois de realizadas as diligências, o processo
aí for remetido a final, salvo o disposto no no 4” (número seguinte)
que estabelecia o seguinte: ”se o recorrente invocar prejuízo irre-
parável com a imediata execução da decisão recorrida, o processo
subirá logo a Tribunal”.

Sucede, porém, que este no 4 (bem como o no 5 do mesmo artigo)
foi revogado pelo art. 57o no 3 da Lei 39-B/94 de 27/12, daí resultando,
sem margem para dúvidas, que os recursos interpostos ao abrigo do
art. 355o do CPT, apenas subirão a final ao Tribunal Tributário de
1a instância.
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A situação não se altera pelo facto de a expressão ”salvo o disposto
no número seguinte” contida no no 3 se ter mantido, vindo apenas
a ser eliminada pela redacção que foi dada ao art. 355o pelo Dec.lei
7/96, de 7/2, de resto, em data anterior à interposição do recurso.

Com a revogação do no 4 pretendeu o legislador ao excluir a subida
imediata dos referidos recursos a Tribunal, repor um regime idêntico
ao previsto no Código de Processo Civil através do seu art. 923o

alín. c) quanto ao momento de subida dos recursos de agravo de
despachos proferidos em sede de execução em que se consagram
dois momentos distintos: os agravos de despachos anteriores à penhora
sobem conjuntamente com o recurso que veio a ser interposto da
penhora; quando estiver concluída a venda ou adjudicação de bens,
no que concerne a todos os despachos anteriores, mas posteriores
à conclusão da penhora.

Como se vê, no caso dos autos, o recurso do despacho do Chefe
da Repartição de Finanças reporta-se a um quadro temporal anterior
à venda dos bens penhorados e posterior à penhora contra a qual
não houve qualquer reacção por parte da recorrente.

Pelo que preceituando a lei (no 3 do art. 355o) que o processo
só deve ser remetido a final para o Tribunal conhecer do recurso,
a expressão ”a final” não pode ter outro sentido que não seja a venda
dos bens penhorados no processo de execução ou qualquer outro
acto equivalente (por exemplo, pagamento voluntário, anulação da
dívida exequenda) conducente à extinção da execução.

Daí que, perante a revogação do no 4 do art. 355o que admitia
a possibilidade de subida imediata do recurso mediante a mera in-
vocação de prejuízo irreparável, e não tendo sido atingida, proces-
sualmente a fase final, a que se refere o no 3 do mesmo artigo, é
de concluir que o despacho jurisdicional do M.mo Juiz se mostra
em conformidade com a lei quando ordenou a remessa do recurso
à Repartição de Finanças para seu prosseguimento das diligências
respectivas, subindo posteriormente, mas só a final.

De resto, a recorrente concorda com a subida diferida, em princípio,
a isso obstando apenas o facto da existência de garantia nos termos
do art. 282o o que, em seu entender confere aos recursos efeito
suspensivo.

É o que se colhe das suas alegações e conclusões.
Só que importa lembrar que, num plano imediato, não é de colocar

a questão do efeito suspensivo sabido que o regime de subida do
recurso é, como se disse, diferida ”a final”.

Apenas no momento da subida do recurso faz sentido falar-se em
efeito suspensivo uma vez que se mostra prestada a garantia através
da penhora dos bens com vista à sua venda.

Acresce o disposto no no 3 do art. 355o no sentido de que ”depois
de realizadas as diligências o processo” será remetido ao Tribunal
para a final conhecer do recurso, o que prejudica a questão do efeito
do mesmo recurso.

Admitir neste caso de despacho interlocutório o efeito suspensivo
do recurso significaria a paralisação da tramitação processual, sem
a realização das diligências adequadas, o mesmo é dizer que seria
violado o disposto no art. 355o do CPT, tal como se vê do seu conteúdo.

Também não é verdade que a retenção do recurso, para apenas
subir a final, o tornaria absolutamente inútil uma vez que se a re-
corrente, na oportunidade, tiver ganho de causa no conhecimento
do recurso, os seus efeitos serão daí extraídos e projectar-se-ão no
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processado anterior, se for caso disso, mantendo-se por isso, intocável
o princípio da unidade do sistema jurídico, sendo certo que com a
revogação do referido no 4, se não pode deixar de presumir que o
legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o
seu pensamento em termos adequados (art. 9o no 3 do Código Civil).

Daí que, consagrando o Código de Processo Tributário, mediante
o seu art. 355o, a solução para o caso em apreço, não faz sentido
nem é lícito apelar para normas subsidiárias ao abrigo do art. 357o

do CPT.
De tudo quanto fica dito, é manifesto que não está em causa o

direito de recurso, que o despacho recorrido não lho negou, sendo
abusivo falar-se, como faz a recorrente, na violação do no 4 do art.
268o da CRP.

Como também está ferida de ilogismo a afirmação de que foi violado
o disposto nos arts. 355o e 357o do CPT.

Face ao disposto, sem necessidade de mais considerações, é de
concluir que o despacho recorrido deve manter-se na ordem jurídica,
porque em conformidade com o ordenamento jurídico, não merecendo
censura.

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

Custas pela recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Abílio Bordalo — Almeida Lo-
pes — Castro Martins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Fundamentos. Duplicação de colecta.

Doutrina que dimana da decisão:

A duplicação de colecta constitui uma causa de ilegalidade
do acto tributário, ainda que, às vezes, superveniente, que
constitui fundamento de impugnação do acto em relação
ao qual se verifique.

Recurso no 21 135. Recorrente: Fazenda Pública. Recorridos: Joaquim
da Silva Santos e outro. Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva
Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. A Fazenda Pública, dizendo-se inconformada com o acórdão

do Tribunal Tributário de 2a Instância de 96.02.13 que negou pro-
vimento ao recurso por ela interposto e confirmou a sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo de 92.06.17
que, por seu lado, julgara procedente a impugnação da liquidação
da contribuição industrial relativa ao exercício de 1988, no montante
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de 2 179 000$00, deduzida por Joaquim da Silva Santos e António
da Silva Santos Cruz, ambos com os sinais dos autos, anulando-a,
dele recorre para esta formação judicial, pedindo a sua revogação.

2. Como fundamentos da impugnação, os ora recorridos alegaram
a ilegalidade da duplicação de colecta traduzida no facto de a con-
tribuição que lhes foi liquidada pelo exercício da actividade comercial
da venda dos prédios urbanos construídos nos lotes 12, 13, e 14 do
lugar de Outeiro, freguesia de Marinhas, concelho de Esposende,
já haver sido também liquidada exactamente pelas mesmas vendas
e relativamente ao mesmo período ao impugnante Joaquim e ter sido
paga por este.

3. A 1a instância anulou a liquidação sob consideração de que efec-
tivamente esta estava efectivamente inquinada da alegada ilegalidade
da duplicação de colecta prevista no arto 85o do CPCI.

4. Inconformada com o assim decidido, recorreu a Fazenda Pública
para a 2a instância pretextando que a sentença era nula por não
ter conhecido da questão que ela havia suscitado na resposta da im-
pugnação da legalidade da liquidação impugnada por o verdadeiro
sujeito passivo do imposto ser, a seu ver, não o citado Joaquim mas
a sociedade irregular a quem foi posteriormente liquidada e que tinha
errado, na determinação e aplicação da lei, ao julgar verificada a
ilegalidade da duplicação de colecta em virtude de, não obstante acei-
tar estar o imposto pago e estar-se a exigi-lo a outro sujeito pelo
mesmo facto tributário e relativamente ao mesmo período, não sendo
de revelar a circunstância da segunda haver sido fixada pelas normas
de um Grupo diferente (B), só depois de efectuada a segunda li-
quidação se poder falar da existência de uma duplicação de colecta
já que esta figura pressupõe, face à sua definição constante do §
único do arto 85o do CPCI, que se esteja a exigir imposto pela segunda
vez, o que só é concebível se previamente tiver havido a sua liquidação,
pelo que, consequentemente, se poderia considerar ser a sociedade
irregular o verdadeiro sujeito passivo da obrigação fiscal gerada pelas
vendas realizadas e não o referido Joaquim e, portanto, ser a liquidação
impugnada a efectivamente exigível e não a paga por este.

5. Todavia, o acórdão recorrido desatendeu a arguição da nulidade
da sentença e, conhecendo do fundo da questão, confirmou a decisão
recorrida com base nos mesmos fundamentos.

6. Insurge-se agora a recorrente contra a decisão de mérito, re-
novando, nas suas alegações de recurso, as mesmas razões que sujeitou
à apreciação do tribunal recorrido.

7. Os recorridos não contra-alegaram.
8. O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no

sentido de que, face ao quadro factual fixado pela instância recorrida,
se verificava efectivamente a ilegalidade da duplicação de colecta e,
consequentemente, o recurso não merecia provimento.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se a duplicação de colecta se configura como uma

ilegalidade que seja fundamento de impugnação do acto tributário
e se ela se verifica neste caso concreto.

2. A matéria de facto.
O quadro factual fixado pelas instâncias, ao qual para resolução

da questão decidenda tem este tribunal ad quem de aplicar o direito,
é o seguinte:
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a) - O impugnante Joaquim encontrava-se colectado em contri-
buição industrial grupo C, no exercício de 1988, pela actividade de
”operações sobre imóveis”, na Repartição de Finanças de Esposende,
tendo-lhe sido fixado, pelo chefe de repartição de finanças, relati-
vamente àquele exercício, o lucro tributável de 1 315 900$00, nos ter-
mos do arto 66o do CCI, o qual teve apenas por base os lucros obtidos,
pelo referido impugnante, com as vendas dos prédios urbanos cons-
truídos nos lotes 12, 13 e 14, do lugar do Outeiro, freguesia de Ma-
rinhas, concelho de Esposende, realizadas em 11.10.88, 03.11.88 e
03.11.88, respectivamente.

b) - O impugnante Joaquim reclamou contra a fixação referida
na alínea anterior, nos termos do arto 70o do CCI, vindo o valor
fixado a ser mantido pelo chefe de repartição de finanças, em 03.07.90,
e definitivamente fixado, pela comissão distrital a que alude o arto

72o do mesmo diploma legal, em 07.11.90, com o agravamento de
5 000$00.

c) - O impugnante Joaquim foi notificado da deliberação da co-
missão e ainda para pagar, eventualmente, a contribuição industrial,
grupo C, de 399 770$00 e o agravamento de 5 000$00, sob pena de,
não o fazendo, se proceder à sua cobrança virtual.

d) - O impugnante Joaquim efectuou o pagamento, eventualmente,
em 10.12.90, através da guia no 4224.

e) - Com base na informação dos serviços elaborada em 15.03.90
e cuja fotocópia se encontra de fls. 18 a 29, que, pela sua extensão
aqui se dá por reproduzida, o Chefe de Repartição de Finanças de
Paredes de Coura, fixou à sociedade irregular, constituída entre os
aqui impugnantes, o lucro tributável de 6 300 000$00, de contribuição
industrial, grupo B, relativo ao exercício de 1988, o qual incidiu sobre
os lucros presumidos, da referida sociedade, tendo apenas por base
as vendas dos prédios urbanos, já referidos na alínea a).

f) - Os impugnantes apresentaram reclamação, nos termos do arto

70o do CCI, contra a fixação referida na alínea anterior que veio
a ser desatendida, quer pelo chefe de repartição, quer pela comissão
distrital a que alude o arto 72o do referido diploma legal, que manteve,
em 13.11.90, o valor anteriormente fixado de 6 300 000$00, fixando
ainda o agravamento de 100 000$00.

g) - Os impugnantes foram notificados da deliberação da comissão
distrital referida na alínea anterior por ofício de 27.11.90 e para pagar
a contribuição industrial, grupo B, no valor de 2 179 000$00.

h) - Não tendo sido paga a contribuição, foi a mesma debitada
ao Tesoureiro da Fazenda Pública em 31.12.90, pelo conhecimento
no 16 para cobrança virtual, tendo a abertura do cofre ocorrido em
01.01.91.

i) - A presente impugnação foi apresentada em 11.02.91.
3. Do mérito do recurso.
3.1. A Fazenda Pública constrói a sua referida tese raciocinando

sobre dois pilares: um é do que seria pressuposto da definição legal
da figura jurídico-fiscal da duplicação de colecta a circunstância de
haver lugar, para além da paga, uma outra liquidação do imposto,
requisito esse que estará evidenciado na fórmula legal «...estando
paga por inteiro uma contribuição ou imposto, se exigir ...uma outra
de igual natureza» (itálico nosso) (§ único do arto 85o do CPCI e
agora o arto 287o do CPT); o outro, elaborado sobre este, é o de
que, a ser assim, a duplicação de colecta não poderá influenciar a
legalidade do segundo acto de liquidação por apenas lhe ser posterior.
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E destes dois argumentos tira a conclusão de que a liquidação
impugnada deveria ser mantida por ela ter sido liquidada ao verdadeiro
sujeito passivo do imposto ou seja, à sociedade irregular.

Mas ela não tem razão apesar do seu raciocínio se apresentar apa-
rentemente sedimentado sobre fortes argumentos lógicos.

Como ressalta dos citados preceitos legais, a duplicação de colecta
exige a concorrência dos seguintes requisitos:

- estar paga por inteiro uma contribuição ou imposto;
- exigir-se da mesma ou de diferente pessoa uma outra de igual

natureza;
- referente ao mesmo facto tributário;
- e ao mesmo período de tempo.
É evidente que logicamente só poderá falar-se da existência de

uma duplicação de colecta quando aconteça uma outra liquidação
da mesma contribuição ou imposto que esteja pago e se verifiquem
os demais requisitos exigidos pela lei (§ único do arto 85o do CPCI
vigente ao tempo da prática do acto e regente da sua legalidade
face ao princípio do tempus regit actum (arto 12o no 1 do CCivil).

Antes dela acontecer e desde que concorram os demais requisitos,
nomeadamente, a existência de uma anterior liquidação do imposto
e do seu pagamento, efectivamente só poderá falar-se da possibilidade
de verificação futura da figura da duplicação de colecta.

Só que pode dizer-se que essa ocorrência eventual futura não é,
à partida, querida pelo legislador: é exactamente por isso que ele
a prevê e sanciona como efeito jurídico a não ser permitido pelo
aplicador do direito, e de modo até oficioso (cfr. hoje o disposto
no no 2 do arto 287o do CPT), seja ele o administrador ou o tribunal.

Aliás, toda a ilegalidade corresponde-se a um juízo de desvalor
apriorístico ou antecipado feito pelo legislador sobre uma situação
de facto hipotética que justifica a sua repressão ou sancionamento
como causa de nulidade ou anulabilidade.

A partir do momento em que o legislador, encarando a possibilidade
prática dos actos tributários relativos aos mesmos factos tributários
objectivos se sucederem, entendeu configurar a duplicação de colecta
como efeito a evitar em qualquer das situações, quer na de o con-
tribuinte do imposto pago e a quem se imputou o facto tributário
se corresponder ao da categoria de sujeito passivo do imposto previsto
na norma de incidência subjectiva, quer na de ele ser diferente do
da categoria nela previsto, ou seja desprezando o nexo de adstringência
do facto tributário ao sujeito passivo do imposto legalmente definido,
não teria absolutamente nenhum sentido manter-se na Ordem Jurídica
um acto tributário cujos efeitos nunca se poderiam concretizar ou
realizar jurídico-praticamente, servindo apenas para ficar ”encaixi-
lhados” para exibição.

É em face dos termos em que está prevista que Teixeira Ribeiro
cognomina a duplicação de colecta como ”heresia” dentro do sistema
fiscal (RLJ, 120o, pgs. 278).

Efectivamente, ela propicia que um sujeito que efectivamente se
corresponda ao categoria legal de incidência subjectiva escape ao pa-
gamento do imposto e a situação inversa de o imposto ser pago por
quem não era, à face da norma da tributação, o seu verdadeiro sujeito
passivo.

A razão principal está, porém, na circunstância de se entender
que o facto tributário objectivo e concreto apenas poderá justificar,
também objectivamente, a cobrança de um imposto.
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É intuitivo, pois, que a verificação eventual dos efeitos que visa
impedir constitui ofensa da lei enquanto resultado não desejado e
não permitido.

Sendo assim, a liquidação que haja sido feita contra essa vontade
da lei encontra-se inquinada da ilegalidade respectiva.

É claro que a duplicação de colecta, atentos os termos da sua
definição e a sua raiz axiológica se pode, por vezes, conformar como
uma ilegalidade superveniente do acto de liquidação por não existir
no momento da sua prática quando o pagamento da contribuição
ou imposto ocorra depois da prática de ambos os actos e em relação
ao praticado em primeiro lugar.

De qualquer forma, essa circunstância em nada afasta a sua natureza
de ilegalidade do acto a que diga respeito, seja ele qual for, na medida
em que é assim mesmo que ela está conformada na lei como efeito
a não ser tolerado.

Mais. Quando a possibilidade de sobrevir uma duplicação de colecta
seja antecipadamente cognoscível por então já se mostrar pago por
certo contribuinte todo o imposto relativo ao concreto facto tributário
e a certo período, deve até a Administração demitir-se de praticar
o acto causante de tal ilegalidade e isto porque não tem significado
nenhum, indo contra o princípio geral da necessidade e utilidade
dos actos (de que constitui emanação o arto 137o do CPC), admitir-se
que a Ordem Jurídica sancione a prática de um acto para logo, de
seguida, lhe rejeitar o seu efeito.

É o princípio da legalidade a cujos ditames se encontra subordinada
a sua actuação (arto 266o da CRP) que lho manda.

Em face do que vem de ser dito, tem-se por seguro que a duplicação
de colecta constitui uma ilegalidade do outro acto de liquidação da
contribuição ou imposto que haja sido pago que tanto pode constituir
fundamento de oposição à execução fiscal, precisamente porque não
se querem ver realizados coactivamente os efeitos do acto tributário
a que respeita (art.os 286o no 1 al. f) do CPT e 176o al. f) do CPCI),
como da sua impugnação, estando incluída na categoria de ”qualquer
ilegalidade” de que fala o arto 120o do CPT ao enunciar os fun-
damentos de impugnação do acto tributário.

3.2. E ela ocorre, de facto, na situação sub judicio como, aliás,
admite a Fazenda Pública nas suas alegações de recurso (al. e), pois
todos os seus elementos integrantes se mostram espelhados no
probatório.

Na verdade, segundo se vê do quadro de facto fixado pelas ins-
tâncias, foi liquidada ao impugnante Joaquim contribuição industrial
do montante de 399 770$00 relativa ao exercício, em 1988, da ac-
tividade comercial de venda dos prédios construídos nos lotes 12,
13 e 14 do lugar de Outeiro, freguesia de Marinhas, concelho de
Esposende realizadas em 11.10.88, 03.11.88 e 03.11.88 e este pagou-a
por inteiro em 10.12.90.

Não obstante isso, foi novamente liquidada à sociedade irregular
constituída pelos ora impugnantes contribuição industrial pelo exer-
cício, em 1988, da actividade comercial de venda dos prédios cons-
truídos nos mesmos lotes.

É certo que a nova contribuição tem uma expressão quantitativa
diferente, sendo agora de 2 179 000$00, e foi apurada de acordo com
as regras do Grupo B da contribuição industrial enquanto a primeira
o foi segundo as regras do Grupo C.

Mas, como também concorda a recorrente, esses aspectos são ir-
relevantes para afastar a referida identidade das contribuições liqui-
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dadas já que, não há dúvida nenhuma respeitam ao mesmo facto
tributário e ao mesmo período temporal.

O enquadramento num grupo ou outro de tributação prende-se
apenas com a categoria do contribuinte e com o modo como são
apurados os lucros sujeitos ao imposto (art.os 6o a 12o do CCIndustrial)
e não com a identidade do facto tributário, sendo de notar que a
lei, ao definir a duplicação de colecta, despreza aquela e releva apenas
esta.

O diferente valor do imposto resulta do facto de advir de um di-
ferente processo causal do seu apuramento dentro do modo definido
legalmente para tal efeito.

Do que vai dito flui que o acórdão recorrido julgou bem e merece
ser confirmado.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.
Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — José Joaquim Almeida Lo-
pes. — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Recurso n.o 21.160, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corridos Victor Manuel Ramos da Costa e Maria Manuela Duarte
Cristelo da Costa e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Fonseca
Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do M.o
Juiz do T.T. de 1a Instância do Porto, que julgou procedente a im-
pugnação deduzida por Vítor Manuel Ramos da Costa e Maria Ma-
nuela Duarte Cristelo da Costa contra a liquidação de IRS, do ano
de 1994, dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas
alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1. Para que seja atendida a reclamação graciosa com fundamento
em deficiência fiscalmente relevante por efeitos de IRS deverá a mes-
ma ser acompanhada por documento comprovativo.

2. Tal documento terá de ser emitido dentro do prazo legal para
a interposição da reclamação graciosa.

3. Pois só com a emissão de tal documento dentro daquele prazo,
mesmo que reportando tal deficiência a data anterior, o direito nela
comprovado se convalida na esfera jurídica do agora impugnante ao
tempo reclamante.

4. A reclamação graciosa foi interposta dentro do prazo legal mas
desacompanhada de certidão comprovativa da deficiência que foi exa-
rada em data posterior ao termo do prazo legal para reclamar.

5. Assim, não se encontrava consolidado o direito na esfera jurídica
do reclamante, agora impugnante, inexistindo fundamento legal para
a interposição da reclamação graciosa.

6. A douta sentença violou o art.o 119o do CIRS e 97 do C.P.F..
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O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
1. Em 7/2/95 os impugnantes apresentaram a declaração mod. 1,

relativa a rendimentos do seu agregado familiar no ano de 1994.
2. No quadro 12 daquela declaração os contribuintes inscreveram,

relativamente ao sujeito passivo B, com rendimento do trabalho de-
pendente a quantia de 1.267.000$00.

3. Em consequência daquela declaração, em 6/6/95, foi emitida
a nota de liquidação relativa aos contribuintes, resultando o IRS a
reembolsar no montante do esc. 204.448$00.

4. Em 2/10/95 os impugnantes deduziram reclamação graciosa com
o fundamento do sujeito passivo B ter uma incapacidade superior
a 60 % e esse facto não foi assinalado na declaração modelo 1 do
IRS/94.

5. Com a reclamação apresentaram declaração modelo 1 de subs-
tituição com anexo H.

6. No quadro 12 daquela declaração os contribuintes inscreveram,
relativamente ao sujeito passivo B, com rendimento do trabalho de-
pendente a quantia de esc. 633.500$00.

7. No anexo H, quadro 5, os contribuintes inscreveram com re-
munerações do trabalho dependente de sujeitos passivos deficientes
a quantia de esc. 633.500$00, relativamente ao sujeito passivo B.

8. Em 6/10/95 os impugnantes apresentaram o atestado médico
de incapacidade, relativamente ao sujeito passivo B, no qual se atesta
que este tem um grau de incapacidade essa de carácter permanente
desde Janeiro de 1994.

9. Aquele atestado só foi emitido naquela data.
10. Por despacho do Director Distrital de Finanças a reclamação

apresentada pelos impugnantes foi indeferida com o fundamento do
documento comprovativo da incapacidade ter sido apresentado fora
do prazo em que podia e foi apresentada a declaração.

11. Os impugnantes foram notificados do dito despacho em 15/1/96.
12. Em 15/1/96 os impugnantes deduziram a presente impugnação.
A estes factos há que aplicar o direito.
A questão a decidir, como bem acentua o M.o P.o, consiste em

saber se, tendo sido apresentada uma reclamação graciosa, atempa-
damente, da liquidação de IRS com base em deficiência de um dos
sujeitos passivos, o atestado comprovativo de deficiência pode ser
apresentado após o termo do prazo da reclamação.

Não vem controvertida a tempestividade da reclamação graciosa,
pois que foi apresentada em 2/10/95, dentro, portanto, do prazo pre-
visto nos arts.o 131o n.o 4 al. b) do CIRS e 97o n.o 1 e 123o n.o 1
do C.P.T., ou seja, nos 120 dias seguintes à data da liquidação, o
que ocorreu em 6/6/95.

Todavia, na óptica da Fazenda Pública, a reclamação graciosa para
ter êxito devia ser acompanhada de documento comprovativo da ale-
gada deficiência, o qual só em 6/10/95 foi apresentado, ou seja, no
2o dia posterior ao termo do prazo da reclamação.

Não tem razão.
Na verdade, o fundamento da reclamação foi a errónea quanti-

ficação de rendimentos por não ter sido levada em conta a deficiência
de um dos sujeitos passivos do IRS.

O documento comprovativo da deficiência mais não é de que a
prova daquele fundamento.
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E não se exige que deva ser apresentado a quando da apresentação
da reclamação, bem podendo sê-lo a convite do director distrital de
finanças nos termos do art.o 98o n.o 3 do CPT, tanto mais quanto
é certo que, neste processo gracioso são “dispensadas as formalidades
essenciais” (v. art.o 96o al. b) do C.P.T.).

Igual ensinamento se colhe do art.o 119o do CIRS ao dizer que
o Fisco pode exigir a apresentação de documentos comprovativos
dos rendimento auferidos, das deduções e abatimentos e de outros
factos ou situações mencionadas nas respectivas declarações.

Mas, ainda que assim não fosse, sempre valeria aos reclamantes
o disposto no art.o 97o n.o 3 (redacção do D.L. 47/95, de 10/3) do
C.P.T. cujo texto era o seguinte:

Em caso de documento . . . que não tivesse sido possível invocar
no prazo previsto no número anterior, este contar-se-à a partir da
data em que se tornou possível ao reclamante obter o documento . . .

Como se vê do probatório, o referido documento foi emitido já
após o prazo da dedução da reclamação, referido no art.o 97o n.o 1
do C.P.F.; daí que não fosse possível apresentá-lo conjuntamente com
aquela.

Mas, assim sendo, o prazo para a dedução de reclamação iniciava-se
no dia em que o documento foi obtido, ou seja, em 6/10/95.

Daí que devesse ser atendido na decisão de 28/12/95, do Director
Distrital de Finanças, que indeferiu a reclamação com fundamento
na sua apresentação tardia, o que, como vimos não correspondia à
verdade, pois que, tal documento, à luz do art.o 97o n.o 3 do C.P.T.,
era tempestivo e, como tal, deveria ter sido considerado.

Termos em que, negando provimento ao recurso, se acorda em
manter a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. – João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) – Agostinho Castro Martins – Benjamim Silva Rodrigues. – Fui
presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 29 de Janeiro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Culpa. Matéria de facto.
Incompetência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, a competência do tribunal
superior é determinada em função do fundamento do
recurso respeitar “exclusivamente” a matéria de direito,
ou não

2 — 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.
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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 — Sendo certo que, por outro lado, ao domínio da matéria
fulcral pertencem quer os factos apurados, quer as ilações
a extrair dos mesmos, quer ainda os juízos sobre eles
emitidos.

5 — Assim, incluída questão de facto no objecto do recurso,
o fundamento deste não radica só no campo de direito,
pelo que o STA será incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer de tal recurso, cabendo essa com-
petência ao TT de 2a Instância.
(Artos 21o, no 4, 32o, no 1, b), e 41o, no 1, a), do ETAF,
e arto 167o do CPT).

Recurso no 21 161. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Mário
de Freitas Rosa e Manuel Ferreira Ramos. Relator: Ex.mo Conso

Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto, de 10 de Maio de 1996, que julgou procedente
a oposição deduzida, por Mário de Freitas Rosa e Manuel Ferreira
Ramos, à execução fiscal, originariamente movida a “Manuel Alves
de Freitas & C.a, L.da”, e, posteriormente, revertida contra aqueles
oponentes, para cobrança coerciva da quantia de 19.253.689$00, pro-
veniente de IVA relativo a 1986 e 1987.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
“1 - Reverteu a execução da sociedade Manuel Alves de Freitas

& Ca, Lda, contra os agora opoentes Mário de Freitas Rosa e Manuel
Ferreira Ramos;

2 - O imposto sobre o valor acrescentado de 1986 a 1987 respeita
à actividade económica desenvolvida pela executada Manuel Alves
de Freitas & Ca, Lda;

3 - Os agora opoentes eram gerentes da sociedade executada du-
rante o período em que ocorreu o facto tributário e a obrigação
de pagar o imposto agora em dívida;

4 - E será assim por as liquidações de IVA agora em execução
respeitarem a liquidações adicionais, ou seja, liquidações efectuadas
posteriormente pelos Serviços em virtude de a agora executada ori-
ginária ter liquidado imposto inferior ao devido no período a que
a dívida respeita;

5 - Os opoentes agiram com culpa, trata-se de um imposto re-
percutível a terceiros;

6 - A suficiência do património à data da cessação das suas funções
não releva pois a não entrega atempada nos cofres do Estado de
imposto que lhes não pertencia (IVA de 1986 e 1987) mostra a exis-
tência de culpa na falta de cumprimento das obrigações fiscais;

7 - A sentença sob recurso violou, assim, o arto 16o do Código
de Processo das Contribui ções e Impostos ...”.
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Os oponentes, ora recorridos, contra-alegaram, defendendo o acerto
do julgado.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público foi de parecer
que “o recurso não versa exclusivamente matéria de direito ...”, assim
opinando pela incompetência, em razão da hierarquia, deste STA
para o conhecimento do recurso.

Ouvidas as partes sobre esta suscitada questão, apenas a Recorrente
veio aos autos para dizer que “o recurso .... versa exclusivamente
matéria de direito, porquanto, em seu entender, a conclusão 5a das
suas alegações é uma afirmação de natureza conclusiva decorrente
da matéria de facto dada como provada na douta sentença recorrida”.

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 da 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 (do STA) conhecer
... dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários 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 1 do arto 32o” [arto 41o, no 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no arto 167o do Código do 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 a 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.

Nesta condições - e como já tem sido salientado em casos análogos
- “o que há a fazer para decidir da competência hierárquica, é apenas
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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 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 entender 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 essas reflexões, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura, vê-se que a Recorrente ataca tal sentença também no
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
A Recorrente afirma, além do mais, que “os opoentes agiram com

culpa ...” (conclusão 5a da sua minuta), assim afrontando a dita sen-
tença, na medida em que esta, longe de ter sido dado como assente
a existência daquela afirmada culpa, considerou, até, que “... não
é por culpa dos oponentes que o crédito exequendo não é pago ...”
(cfr. fls. 94).

Ora, convém recordar, a determinação da existência de culpa cons-
titui 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 for-
mulação de juízo sobre a violação de preceitos legais ou regu-
lamentares.

(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 apenas
em regras de experiência e do senso comum, ou seja, 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 conceito legal ou princípio
jurídico, mas a mera “apreciação” da situação fáctica.

(Prof. Antunes Varela, in Rev. Leg. Jurisp. Ano 122o, no 3784,
pág. 220).

Importando ainda não esquecer que ao domínio da matéria de
facto pertencem quer os factos apurados, quer as ilações a extrair
dos mesmos, quer os juízos de valor sobre eles emitidos, pelo que,
e desde logo, falece o entendimento da Recorrente no sentido de
que “o recurso versa exclusivamente matéria de direito, porquanto
... a conclusão 5a ... é uma afirmação de natureza conclusiva decorrente
da matéria de facto dada como provada ...”.

Por conseguinte, e em suma, instalada a controvérsia no ponto
em evidência, o recurso tem por fundamento também matéria de
facto.

De modo que, nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso - que não
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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 Fazenda Pública.

Lisboa, 29 de Janeiro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos
Serra (relator) — Abílio Madeira Bordalo — João Plácido da Fonseca
Limão. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Recurso
de decisão jurisdicional.

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 da decisão de um Tribunal Tributário de 1a

instância, se não tem por fundamento exclusivamente ma-
téria de direito, por força do arto 32o no 1 alínea b) do
ETAF.

II — Discutindo-se questão de facto no recurso é competente
para o seu conhecimento o Tribunal Tributário de 2a

instância, nos termos do arto 41o no 1 alínea a) do ETAF.

Recurso n.o 16.084, em que foi Recorrente Ministério Público e Re-
corrido António Júlio Marques Serra e Fazenda Pública e do qual
foi Relator o Exmo Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Coimbra, não se conformando com a sen-
tença de 23.6.92 que julgou procedente a impugnação judicial da li-
quidação do imposto sucessório ”na parte em que nele se tomou
em consideração um valor matricial superior ao que existia à data
da doação - 26.08.88” (...) ”ficando a subsistir apenas na parte em
que abrange o valor matricial existente à data da transmissão”, veio
da mesma interpor recurso directamente para este STA em cujas
alegações formulou as seguintes conclusões:

”1a Ao impugnante foi doado em 26/8/88, ”o direito à propriedade
plena de 3/4 de um prédio urbano, sito na freguesia do Vimieiro
do concelho de Santa Comba Dão, inscrito na matriz sob o arto 292o”;

2a Naquela data, o rendimento colectável de tal prédio era de
52.224$00, a que correspondia o valor matricial de 783.360$00;

3a Em 24/9/988, o impugnante cedeu a Aníbal Abrantes Henriques
”o direito à exploração da padaria instalada no rés-do-chão do aludido
prédio, ”pelo prazo de 5 anos”, com início no dia 1 daquele mês
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de Setembro - apenas seis dias após a data em que a mesma lhe
foi doada - e a terminar em 31/8/93, mediante o pagamento da im-
portância de 900.000$00, em prestações mensais de 15.000$00”.

4a Exclusivamente em virtude dessa cedência, o imposto liquidado,
respeitante a tal doação, no montante de 315.509$ incidiu sobre o
valor de 1.735.020$00, entretanto fixado, sendo, portanto, o constante
da matriz, à data da liquidação;

5a Impugnada tal liquidação, através da petição em que se pede
”que seja ordenada a rectificação da liquidação, por forma a ser feita
pelo valor dos bens à data da transmissão e não pelo valor apresentado
posteriormente em função do negócio ou melhoramentos efectuados
pelo donatário”, o Mmo Juiz acabou por julgar procedente a im-
pugnação, decretando a anulação do acto de liquidação do imposto
sucessório na parte em que nele se tomou em consideração um valor
matricial superior ao que existia à data da doação ... ficando a subsistir
apenas na parte em que abrange o valor matricial existente à data
da transmissão ...”;

6a Todavia, de acordo com o preceituado no arto 30o do CSISD
na redacção imediatamente anterior à que lhe foi dada pelo DL 252/89,
de 9/8 - afinal a relevante por ser a vigente à data da dita doação
- o imposto em causa deve ter por base o rendimento colectável
inserido na matriz à data da liquidação e não à data da transmissão,
verificado que seja o circunstancialismo atrás descrito;

7a Tal é o entendimento, ora maioritário, da 2a Secção do STA
e da doutrina, conforme obra e autores referidos nas alegações;

8a Assim, a douta decisão recorrida viola, por erro de interpretação,
aquela norma;

9a Deve, desde logo, por tal razão, ser revogada, desse modo se
mantendo o acto tributário impugnado;

10a De qualquer forma, sendo o acto tributário impugnado num
acto administrativo simples e não complexo logo ”sem partes”, não
é legítimo cindi-lo - artificialmente, em duas pretensas partes - uma
em que se toma em consideração um valor matricial superior ao que
existia à data da doação ...” e outra ”que abrange o valor matricial
existente à data da transmissão” - e, em consequência, ou é anulado
na totalidade ou não é anulado;

11a O que se verificou foi que o acto unitário da liquidação foi
processado de acordo com a correcta interpretação dada à aludida
norma e não por partes...

12a Violada, foi, também por esta razão, a norma constante do
aludido arto 30o, violação esta que, igualmente, conduz à revogação
da douta decisão recorrida”.

Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir A sentença recorrida deu

como assente a seguinte matéria de facto:
”A) - Em 26/08/88 foi feita por Maria Olinda Marques Nunes,

viúva, residente em Fonte Arcada - Tábua, uma doação a favor do
ora impugnante, tendo por objecto a propriedade plena de 3/4 de
um prédio urbano sito na freguesia de Vimieiro, Santa Comba Dão,
inscrito na respectiva matriz sob o arto 292o.

B) - Em consequência de tal doação foi instaurado na repartição
finanças do concelho de Tábua o processo de liquidação do imposto
sobre sucessões e doações no 19.577.

C) - Por escritura pública celebrada em 24/09/88 no Cartório No-
tarial de Tábua, o ora impugnante cedeu o direito à exploração do



294

estabelecimento de padaria, instalado no rés-do-chão do prédio re-
ferido na alínea A), com início no dia 1 daquele mês e ano.

D) - À data da transmissão o valor matricial do prédio em questão
era de 783.360$00.

E) - Em consequência da cessão de exploração referida na alínea c)
foi fixado o valor tributável de 1.735.020$ sendo este o valor levado
em conta para efeitos de liquidação do imposto sucessório.

F) - O imposto liquidado foi de 315.509$00 que foi pago pelo
impugnante em 16/03/90, pelo conhecimento no 16 beneficiando do
desconto de pronto pagamento no montante de 85.185$00.

G) - A petição de impugnação foi apresentada em 24/04/90.
Como questão prévia coloca-se a de saber se este STA é competente

para conhecer do recurso em razão da hierarquia, já que nos termos
das disposições conjugadas dos artos 21o no 4, 32o no 1 alin. b) e
41 no 1 alin a) do ETAF aprovado pelo Dec.Lei 129/84, de 27/4,
em consonância, aliás com o preceituado no arto 167o do CPT, a
Secção de Contencioso Tributário do STA apenas conhece de direito,
nos processos julgados inicialmente pelos Tribunais Tributários de
1a instância.

E porque a delimitação objectiva do recurso se opera através das
conclusões, importa antes de mais averiguar se nestas a matéria é
exclusivamente de direito ou se também há matéria de facto, lem-
brando que a competência, sendo de interesse e ordem pública o
seu conhecimento é prioritário relativamente às demais questões
(arto 3o da LPTA), e é de conhecimento oficioso (artos 101o e 102o

dp C.P.C. e 45o 2 do CPT) podendo ser também arguida pelas partes
e pelo Ministério Público.

Ora, da análise das conclusões, nomeadamente das 5a e 6a con-
clusões resulta que há matéria de facto traduzida na asserção de que
a notificação da liquidação que na petição se pede seja ordenada
por forma a ser feita pelo valor dos bens à data da transmissão ”e
não pelo valor apurado posteriormente em função de negócio ou
melhoramentos efectuados pelo donatário”.

A expressão ”negócio ou melhoramentos efectuados pelo dona-
tário” caracteriza matéria de facto, ocorrências da vida real que não
encontra assento no elenco probatório como resulta do seu confronto.

A competência para julgar de facto e de direito é, nos termos
do arto 39o do ETAF do Tribunal Tributário de 2a Instância sendo
estranho ao STA o conhecimento de recurso que não tenha por fun-
damento exclusivamente matéria de direito .

É nestes termos que se acorda em julgar incompetente absolu-
tamente em razão da hierarquia , este STA, sendo competente o
Tribunal Tributário de 2a instância para do mesmo conhecer.

Sem custas, por delas estar isento o recorrente.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes (vencido nos termos do voto anexo).

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
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de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o feito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso de grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância, que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
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função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se- Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Caso julgado. Falta de citação. Nu-
lidade. Execução fiscal. Cônjuge do executado. Dívida de
imposto. Responsabilidade comum do casal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A excepção de caso julgado é de conhecimento oficioso.
2 — A não ser em recurso de revisão, não se pode reapreciar

matéria coberta pelo caso julgado.
3 — Segundo o arto 212o do CPCI, a citação do cônjuge do

executado em processo de execução fiscal por dívida de
imposto da responsabilidade de ambos os cônjuges só
era exigida no caso de penhora de bens imóveis.

Recurso n.o 18 074. Recorrente: Maria Luísa Marques Gomes de Sou-
sa Gonçalves Ferreira; Recorrido : Fazenda Pública; Relator: Juiz
Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. MARIA LUÍSA MARQUES GOMES DE SOUSA GONÇAL-
VES FERREIRA, residente no Barreiro, deduziu em 22-4-87 em-
bargos de terceiro à penhora de um sexto do seu vencimento mensal
feita em execução fiscal instaurada para cobrança de imposto de
transacções.

Por sentença datada de 30-4-90 o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Setúbal julgou os embargos improcedentes (fls. 16-17 deste pro-
cesso, que ali recebeu o no 29/87).

De tal decisão recorreu a embargante para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, que lhe negou provimento por Acórdão de 5-5-92
(fls. 53-55), do qual sobe o presente recurso, de novo interposto pela
embargante, que como remate da sua minuta ofereceu as seguintes
conclusões:

a) A apreciação que se suscita com o presente recurso respeita:
– À não consideração da alegada ilegalidade da penhora de um

sexto do vencimento da recorrente.
– À consideração da dívida em causa como tendo sido contraída

no exercício de comércio.
– À não consideração da alegada nulidade absoluta por falta de

citação.
– À não consideração, no âmbito dos embargos, do divórcio en-

tretanto ocorrido.
b) A penhora é ilegal por a dívida exequenda não ser imputável

a qualquer actividade comercial do ex-marido da recorrente.
c) A dívida exequenda corresponde a factos ocorridos em 1983

e a cessação da actividade da sociedade irregular executada ocorreu
em 31-12-82, o que é comprovável pelos relatórios dos funcionários
das finanças e pela certidão junta aos autos como documento
superveniente.
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d) Assim, a dívida exequenda não proveio de qualquer actividade
comercial do ex-marido da recorrente.

e) A recorrente não sugeriu a apreciação dos relatórios dos fun-
cionários das finanças por não ter sido suscitada a sua intervenção
processual.

f) Por este facto, que só aconteceu por falta de citação da recorrente
cometeu-se uma nulidade absoluta, de conhecimento oficioso e ar-
guível a todo o tempo, e cujo efeito é a anulação de todo o processado
posterior – arto 76o, al. f) e §§ 1o e 3o, do CPCI.

g) A invocação de tal nulidade é perfeitamente possível no âmbito
do presente processo de embargos, até porque a recorrente não teve
outra oportunidade para o fazer – cf. Ac. do STJ de 17-4-80, in BMJ
no 296, pág. 229, e arto 1 do CPCI.

h) Tendo ocorrido um processo de divórcio entre a recorrente e
seu ex -marido, cuja sentença transitou em julgado a 7-11-88, os ven-
cimentos da recorrente tornaram-se seus bens próprios.

i) Não deve, assim, sobre os mesmos continuar a recair a penhora
efectuada, que deve ser levantada – cf. anotação 6 ao arto 195o do
CPCI Comentado e Anotado, de Alfredo Sousa e outro, 2a edição,
1986.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de

que o recurso não merece provimento.
2. No capítulo dedicado à especificação factual o Tribunal Tributário

de 2a Instância julgou assente o seguinte:
A – Pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal corre termos

um processo de execução fiscal no 1284/86 (com base na certidão
de relaxe de fls. 2 desse processo, de que este é apenso), em que
são executados Luís Carlos Gonçalves Duarte e Selemane Mussá,
por dívida de imposto de transacções de 1983, no montante de
9.017.405$00.

B – Por despacho de 27-2-87 foi ordenada a penhora de um sexto
do vencimento mensal ilíquido da ora recorrente, cônjuge do exe-
cutado Luís Carlos Gonçalves Duarte.

C – Encontram-se juntas a fls. 42 e segs. dos autos de execução
várias guias de depósito de quantias descontadas à recorrente, que
se dão por reproduzidas, a primeira das quais datada de 7-4-87.

D – Luís Carlos Gonçalves Duarte e Selemane Mussá exerceram
actividade comercial, como sociedade irregular, naquele ano de 1983,
não tendo pago imposto de transacções daquele ano, no montante
de 9.017.405$00.

3. O recurso assenta nos três fundamentos seguintes:
a) A dívida não proveio de qualquer actividade comercial do ex-

-marido da recorrente, pelo que esta não é por ela responsável e,
assim, é ilegal a penhora de um sexto do seu vencimento.

b) Estando dissolvido, por divórcio, desde 7-11-88, o casamento
da recorrente, os seus vencimentos tornaram-se seus bens próprios,
pelo que não deve sobre eles continuar a recair a penhora efectuada,
que deve ser levantada.

c) Foi omitida a citação da recorrente, o que constitui nulidade
absoluta, de conhecimento oficioso e arguível a todo o tempo (inclusive
neste processo de embargos, pois a recorrente não teve outra opor-
tunidade para o fazer), que implica a anulação de todo o processado
posterior – arto 76o, al. f) e §§ 1o e 3o. do CPCI.

4. Contudo, não pode este STA conhecer daqueles dois primeiros
fundamentos do recurso, por a tal obstar a excepção de caso julgado,
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de conhecimento oficioso (cfr. arto 500o do CPC61), porquanto no
referido processo de execução fiscal (fls. 146-148) proferiu o Tribunal
Tributário de 1a Instância de Setúbal um despacho, com data de
17-6-91, que se pronunciou sobre essas duas questões e transitou em
julgado em Setembro de 1991.

Na verdade, a ora recorrente pediu, por requerimento de 23-7-90
(fls. 123 do aludido processo de execução fiscal), o levantamento da
referida penhora com fundamento na superveniência do dito divórcio.

O Chefe da 2a Repartição de Finanças do Barreiro indeferiu tal
pedido com fundamento em que a responsabilidade pela exequenda
dívida de imposto de transacções fora contraída na constância do
matrimónio e era da responsabilidade comum e solidária de ambos
os cônjuges.

Tendo a ora recorrente reclamado desta decisão para o Tribunal
Tributário de 1a Instância de Setúbal, foi a mesma mantida pelo alu-
dido despacho de 17-6-91, que reafirmou ser a dívida exequenda de
imposto de transacções, contraída em 1983, na constância do ma-
trimónio, “da responsabilidade de ambos os cônjuges por contraída
no exercício do comércio” pelo cônjuge marido, “pelo que também
ambos os ex-cônjuges continuam a responder pelo seu pagamento”,
mesmo após o divórcio (cfr. fls. 147 vo).

Assim, aqueles dois fundamentos do presente recurso já foram de-
finitivamente rejeitados pelo referido despacho, cujo julgado os cobre
integralmente.

5. Resta apreciar a arguição da falta de citação da ora recorrente.
Segundo o arto 212o do CPCI (aplicável ao caso por ser o então

vigente, como decidiram as instâncias e a recorrente aceitou), a citação
do cônjuge do executado em processo de execução fiscal por dívida
de imposto da responsabilidade de ambos o cônjuges só era exigida
no caso de penhora de bens imóveis.

Ora está assente que a dívida exequenda provém de imposto de
transacções e que é da responsabilidade de ambos os cônjuges do
casal da ora recorrente.

Por outro lado, um vencimento ou salário não é um bem imóvel.
Consequentemente, não impunha a lei tal citação.
Além disso, o arto 76o, al. f), do CPCI dispunha que a falta de

citação só implicava nulidade absoluta quando pudesse prejudicar
a defesa do citando.

Ora, como bem observa o Mo Po a fls. 96, a recorrente não invoca,
na petição de embargos, outro prejuízo para além da impossibilidade
de discutir a natureza da dívida e sua responsabilidade por ela.

Certo é, porém, que para tal efeito ela dispôs, na realidade, do
incidente de embargos de terceiro, onde até suscitou essas questões,
que, todavia, já estão, como vimos, decididas com trânsito em julgado.

Improcede também, pois, este último fundamento do recurso.
6. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso confirmando-se

a decisão recorrida, embora com diferente fundamentação.
Custas pela recorrente, com 40 % de procuradoria.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. – Agostinho Castro Martins – João
José Coelho Dias – Francisco Rodrigues Pardal. – Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto da exclusiva competência dos tri-
bunais tributários de 1a instância, nos processos inicialmente
julgados na 1a instância a questão de saber se os contri-
buintes optaram pelo pagamento do imposto a pronto.

Recurso n.o 18.288. Recorrente: António Augusto de Sá Machado
e José Fernando de Sá Machado; recorrido: Fazenda Pública. Re-
lator: Ex.mo Conso Dr. Castro Martins — por vencimento.

ACÓRDÃO

ANTÓNIO AUGUSTO DE SÁ MACHADO e JOSÉ FERNAN-
DO DE SÁ MACHADO, contribuintes residentes no concelho de
Vila Verde, impugnaram judicialmente a liquidação de imposto su-
cessório e juros compensatórios que lhes foram liquidados no processo
respectivo por óbito de sua mãe, ROSA MACHADO.

Por sentença de fls. 82, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Braga, julgou procedente a excepção peremptória de ca-
ducidade do prazo para impugnar judicialmente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu o contribuinte
para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações:

1a — A característica nuclear do regime de cobrança virtual dos
impostos (abolido pelo art. 40o do DL 275-A/93, de 9/8, é a penocidade
do vencimento (ideia de habitualidade, de projecção no tempo ou
no espaço que, nos dicionários, anda associada ao termo virtual).
Contrapõe-se ao regime da cobrança eventual, em que tal operação
é desencadeada por um acto fortuito, casual.

2a — O imposto sucessório pago de pronto não é de cobrança vir-
tual, apesar de o conhecimento de cobrança não ser confiado ao
pagador, já que lhe falta aquela característica nuclear da periocidade
da cobrança, como lhe falta a publicitação (anúncios e avisos) prévia
por parte do tesoureiro.

Contrariamente, tem as características nucleares da cobrança vir-
tual, a saber, o desencadeamento casual dos actos de liquidação e
cobrança no momento escolhido pelo contribuinte, bem como a no-
tificação pessoal do contribuinte pela repartição liquidadora (à revelia
do tesoureiro).

3a — Por isso que no regime anterior ao DL 275-A/93, de 9/8,
designadamente a partir de 1/7/91, à contagem do prazo de impug-
nação do imposto sucessório pago de pronto já se aplicaria o disposto
no art. 123o, 1-a) do CPT, não sendo impeditivo disso o disposto
no artigo 7o do DL 154/91, de 23/4.

4a — A aplicabilidade desse art. 7o sendo ainda afastada pelo art. 9o,
no 3, parte final, do C. Civil, pois que, sendo o pagamento de pronto
o proferido pelo legislador, sendo incompreensível que quem aderisse
a tal regime fosse penalizado em termos de contagem do prazo para
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interposição da impugnação, face a quem optasse pelo pagamento
em prestações.

5a — O referido art. 7o é, nos seus próprios termos inaplicável à
cobrança do imposto sucessório pago de pronto — ainda na (hipótese
como tal apenas admitida) de esta se qualificar de virtual —, pois
que a aplicação do regime dos artigos 49o, 102o, 103o e 123o do CPT
não exigia a prévia adaptação do CIMSISSD.

6a — No sentido da conclusão anterior também conduz o facto de,
uma vez revogado o efeito útil daquele art. 7o pelo art. 40o do também
referido DL 275-A/93, o regime de cobrança do imposto sucessório
pago de pronto se manter exactamente nos termos em que operava
durante e antes da vigência daquela norma transitória.

7a — A corrente jurisprudencial actualmente dominante que conclui
pela inaplicabilidade do disposto no artigo 144o do CPC à contagem
do prazo para interposição da impugnação judicial assenta sobre uma
construção silogística errada, nascida e alimentada que foi pelo erro
dos recentes exageros da jurisprudência anterior, quando passou a
argumentar com a natureza judicial de tal prazo.

8a — É designadamente ilógico e insustentável argumentar-se que
os arts. 28o da LPTA e 49o do CPT tenham consagrado a natureza
substantiva dos respectivos prazos ou que o art. 72o, 2 e 3, do Cód.
de Procedimento Administrativo tenha consagrado a natureza ad-
jectiva do processo gracioso.

9a — Antes merece adesão, porque acertada — quando limpa de
exageros — a corrente jurisprudencial anterior, advinda dos acórdãos
deste Supremo Tribunal de 26/5/94 e de 21/7/42 e da doutrina ex-
planada por Marcelo Caetano no seu Manual (9a edição, 2o vol.
no 494), no sentido de considerar tal prazo e o de interposição do
recurso contencioso administrativo como prazos adjectivos — poderão
não ser judiciais —, na ligação das duas fases (graciosa e contenciosa)
pelo que relativamente ao da impugnação, no domínio do CPCI e
por força do art. 1o, al. c), desse diploma, se lhe aplicava o regime
de contagem do art. 144o do CPC.

10a — Por isso que, a admitir-se — só como hipótese — através
da 2a parte do art. 7o do DL 154/91, de 23/4, a aplicabilidade do
art. 89o do CPCI à contagem do prazo de interposição da impugnação
judicial do imposto sucessório pago de pronto.

Então também haveria de aceitar-se a aplicação das normas do
art. 144o do CPC a essa contagem, já que, no regime do CPCI, o
respectivo art. 1o, al. c), remetia, em tal hipótese, para aquele art. 144o

11a — Ora, é manifesto que, seja pela aplicação conjugada do dis-
posto nos arts. 49o e 123o, 1, al. a), do CPT, seja pelo enquadramento
no regime das disposições conjugadas dos artigos 1.o, al. c) e 89o

do CPCI e 144o do CPC — que outras alternativas não há — a petição
inicial da impugnação judicial apresentada em 30/04/93, foi tempestiva,
tendo-se em conta que o dia seguinte ao da abertura do cofre ocorreu
em 3/1/93 e que o prazo para pagamento voluntário — na terminologia
do CPT — terminou em 31/1/93.

12a — Consideram-se, assim concretamente violadas as disposições
legais referidas nas conclusões que antecedem.

Contra-alegou a Fazenda, sustentando a caducidade do prazo.
Neste STA, o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer, nos

termos do qual este STA se deve declarar incompetente em razão
da hierarquia para conhecer do recurso, pelo facto de o mesmo não
versar matéria exclusivamente de direito.

Notificados, os recorrentes responderam à questão prévia.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
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Nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões, os re-
correntes sustentam que fizeram escrever no termo de declaração,
previsto no art. 87o, 2o do CIMSSD e impresso no verso da nota
de notificação, que pretendiam pagar o imposto a pronto e defendem
que, no caso, é essa modalidade de pagamento que se deve con-
siderar — ponto A-2 das alegações e conclusões 3a, 5a e 10a.

Na matéria de fáctico fixada na douta sentença recorrida, não é
dado como provado que tal opção pelo pagamento do imposto a
pronto tenha sido efectuada.

Deste modo, entende este STA que o recurso não tem por fun-
damento exclusivamente matéria de direito, pelo que este Tribunal
é incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer, sendo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância (arts. 32o, no 1,
al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF e art. 167o do CPT).

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em declarar este Tri-
bunal incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso,
declarando competente para o efeito o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em 10 000$00
e a procuradoria em metade.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Agostinho Castro Martins (relator
por vencimento). — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Al-
meida Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (arts. 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (arts. 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo art. 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
tante taimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.

Para o efeito, o art. 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
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o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matérias
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estado do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito.

Mas como a verificação deste requisito depende da distinção ente
o o facto e o direito, e essa distinção nem sempre é fácil, considerou
mais prudente subordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência
de uma declaração formal do recorrente no sentido da aceitação plena
da matéria de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu art. 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do art. 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
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saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o
entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1995,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no art. 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial. Incidência real. Actividade comercial
ou industrial. Finalidade lucrativa. Espírito de obtenção de
lucros. Artigo 1o do C.C.I.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A caracterização da actividade comercial ou industrial,
referida no artigo 1o do CCI, é inseparável da finalidade
ou espírito de obtenção de lucros, ainda que estes se não
venham a verificar, real ou presumidamente, integrando
tal objectivo a incidência real do tributo.

II — A Alliance Française, associação de intercâmbio cultural,
sem escopo lucrativo, não estava abrangida pelo sobredito
artigo 1o.

RECURSO No 18.422 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrida a Alliance Française de Coimbra e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Tributário de
1a Instância de Coimbra que julgou procedente a presente impugnação
judicial deduzida por “Alliance Française de Coimbra” contra as li-
quidações de contribuição industrial relativa aos anos de 1984 a 1989,
inclusive.

Remata a sua alegação de recurso com as seguintes proposições
conclusivas:

a) O Mmo.Juiz reconheceu que a actividade exercida pela impug-
nante era de natureza comercial;

b) Sendo ela de natureza comercial é passível de tributação, por
o art.1o do C.C.I., ao delimitar o âmbito da incidência objectiva da
contribuição industrial, não estabelecer qualquer limitação de natureza
subjectiva;

c) A incidência subjectiva, estatuída no art.2o do mesmo código,
sujeita a tributação as pessoas colectivas que exerçam qualquer ac-
tividade referente ao art.1o;

d) A não tributação das pessoas colectivas não dotadas de escopo
lucrativo foi assumida pelo legislador no art.14o do código, ao es-
tabelecer isenções subjectivas, nelas não se incluindo a impugnante.

Contra-alegando, a Rcda. oferece as seguintes conclusões:
1 – Improcedem as conclusões a), b) e c) da Rct., dado que, quer

em geral, quer para efeito de c.i., só são actividades comerciais ou
industriais aquelas a que preside um escopo lucrativo, isto é, aquelas
que são exercidas empresarialmente, só assim havendo lucro (e não
mero excedente);

2 – Improcede a conclusão b) por provar demais, pois, em parte,
a previsão do art.14o também é desnecessária em face do art.2o, ambos
do CCI;

3 – Deve, pois, manter-se a douta sentença recorrida.
O Exmo.Magistrado do Ministério Público é de parecer que o re-

curso merece provimento, por se lhe afigurar que a situação da im-
pugnante se enquadra no § único do artigo 1o do CCI.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância considerou provados os seguintes factos:
A) A impugnante é uma associação de intercâmbio cultural lu-

so-francês, que foi constituída com o fim de fomentar o estudo com-
parativo da língua, literatura, belas-artes, ciências e outras manifes-
tações culturais francesas e portuguesas.

B) Para o efeito, compete-lhe organizar cursos de aperfeiçoamento
de língua e literatura, conferências literárias e científicas, concertos
e exposições de arte e excursões de estudo.

C) Os alunos que frequentam os cursos referidos têm de pagar
uma taxa de inscrição e propinas.

D) A fixação do preço das propinas e da taxa de inscrição é feita
com o objectivo de cobrir os custos e garantir o funcionamento da
instituição, tendo, assim, em conta a previsão das despesas para cada
ano.

E) Os preços a pagar pelos alunos, a título de propinas, são in-
feriores, entre 30 a 50 %, aos praticados por organizações congéneres.

F) Os custos resultam, nomeadamente, do pagamento aos docentes
e do consumo de água e electricidade e da aquisição de livros.

G) A impugnante teve excedentes nos exercícios dos anos de 1984
a 1988, que se destinaram a custear melhoramentos das instalações,
nada sendo distribuído pelos sócios.
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H) O sistema escritural da impugnante, nos sobreditos exercícios,
consubstanciava-se na existência de dois livros, um para registo das
receitas e outro das despesas, que eram abertos no dia 1 de Setembro
e encerravam no fim do ano lectivo.

I) A impugnante não apresentou na 2a R.F. de Coimbra as de-
clarações modelo no3 da c.i. em relação aos exercícios atrás referidos.

J) Em 1988, a impugnante foi objecto de uma fiscalização deter-
minada pela Direcção Distrital de Finanças.

L) Em consequência de tal fiscalização, foi liquidada contribuição
industrial em relação aos anos de 1984 a 1988.

M) A impugnante reclamou da liquidação do exercício de 1984
para a Comissão Distrital de Revisão.

N) Precedendo informação dos serviços e baseando-se nela, tal
comissão deferiu parcialmente a reclamação, fixando o lucro tributável
em 3.658.590$00, em vez dos 5.178.650$00 anteriores.

O) A Comissão Distrital de Revisão funcionou sem a representação
da impugnante, em virtude de a Assembleia Distrital de Coimbra
não ter designado, em tempo oportuno, nos termos do art.72o, § 2o,
do C.C.I., os delegados efectivos e suplente para representarem a
actividade por aquela desenvolvida.

P) A impugnante foi notificada da fixação da matéria colectável
do ano de 1984 em 14/XI/1989, e dos anos de 1985 a 1988 em 30/I/1990.

Q) A abertura do cofre ocorreu em 1 de Março de 1990.
R) A petição de impugnação foi apresentada em 29.V.1990.
A par deste quadro factual, há que ter em conta que, após ele

e em sede discursiva de fundamentação, exarou-se na sentença re-
corrida que “da matéria dada como provada é possível concluir que
tais cursos (os revelados pelas alíneas B) e C) do probatório) não
têm sido organizados com o intuito de obter lucro”, que os excedentes
que a impugnante tem tido em diversos exercícios “resultam do maior
ou menor número de alunos inscritos nos cursos, sem que os preços
sejam fixados com a intenção de obter lucros”.

Semelhante conclusão – inexistência de finalidade lucrativa na ac-
tividade da impugnante –, constituindo uma ilação tirada em matéria
de facto, situa-se na esfera de competência da instância e não foi
atacada pela recorrente.

Ora, como é jurisprudência corrente, a interpretação dos factos
e as ilações que as instâncias deles retiram, constituem matéria de
facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal de revista (Acórdão
desta Secção de 11/V/1994 – rec.no17.916).

É, pois, facto assente, disponível, que à actividade da impugnante,
uma associação de intercâmbio cultural, não preside escopo lucrativo.

Quid juris quanto à sua sujeição a contribuição industrial?
Estabelecia o artigo 1o do código respectivo:
«A contribuição industrial incide sobre os lucros imputáveis, nos

termos deste Código, ao exercício, embora acidental, de qualquer
actividade de natureza comercial ou industrial.

§ único. O exercício, por conta própria, de actividades não sujeitas
a imposto profissional é considerado sempre de natureza comercial
ou industrial, e bem assim . . .».

Conforme se entendeu no acórdão desta Secção de 15/V/1996 rec.
no20.244, “torna-se, assim, necessário que se exerça uma actividade,
de natureza comercial ou industrial, com fins lucrativos, ainda que
os respectivos lucros – mesmo presumidos (arts.6o, 2 e 3, e 66o, b),
do CCI) se não venham efectivamente a verificar.
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Tal finalidade lucrativa é que caracteriza a referida actividade, que
se não compreende sem ela, sem o espírito de lucro”.

E, mais à frente, se refere nesse aresto (para cuja desenvolvida
fundamentação remetemos, brevitatis causa) que ela não é dispensada
relativamente às actividades consideradas no transcrito § único, no-
meadamente, às da sua 1a parte, as exercidas por conta própria não
sujeitas a imposto profissional. O que se procurou evitar com tal
disposição foi que houvesse lacunas de tributação: as actividades in-
tencionalmente lucrativas, não tributadas em imposto profissional,
eram-no em contribuição industrial.

Para o Doutor Victor Faveiro (Noções Fundamentais de Direito
Fiscal Português, II volume, págs.476-478), a indispensável interpre-
tação declarativa do § único do artigo 1o do CCI «tem de assentar
na natureza específica da contribuição industrial que (. . .) é um im-
posto incidente sobre os resultados da acção coordenada dos factores
de produção e não um imposto sobre os rendimentos ou resultados
dos factores produzidos isoladamente, de onde resulta o não enqua-
dramento, quer no corpo do artigo 1o, quer no seu § único, de todos
e quaisquer rendimentos produzidos directamente pelos factores de
produção. Só por esta interpretação declarativa do artigo 1o se pode
concluir pela não sujeição quer do rendimento da terra, sempre que
tais factores não sejam aplicados em regime de empresa, ou seja,
como elementos de uma acção coordenada destinada a obter resul-
tados económicos superiores aos que possam resultar dos factores
isoladamente. Só, pois, no âmbito das acções que possam ser havidas
como empresas económicas (em nota de rodapé o Autor define-as
como entidades de coordenação dos factores de produção actuando
por forma organizada e prosseguindo objectivos de lucro) se pode
compreender a doutrina que considera que “a tributação dos lucros
é uma tributação completa” uma vez que, segundo o § único do ar-
tigo 1o se consideram como comerciais as actividades não sujeitas
a imposto profissional. Serão apenas as actividades qualificáveis como
acções de empresas, ou sejam as acções de coordenação dos factores
de produção – trabalho, capital, bens materiais e, em alguns casos,
organização e tecnologia – não tributáveis em imposto profissional».

Quanto ao argumento da isenção do Estado (se este nunca pros-
segue lucro, então deveria estar fora da incidência, não simplesmente
isento, o que supõe que está, à partida, no campo de incidência),
cabe referir que, «nos impostos reais, as normas de sujeição pessoal
só são aplicáveis depois de efectivamente aplicadas as normas de
incidência real, ou seja, quando ocorreram factos correspondentes
aos elementos factológicos dos tipos de incidência» (Autor, obra e
local citados).

E assim, o que poderá questionar-se é, em sede de sujeição pessoal,
a utilidade do artigo 14o, no1, face ao estabelecido no artigo 2o, quando
este requer o exercício das «actividades referidas no artigo anterior»,
às quais, como afirmado, terá de presidir escopo lucrativo.

Aliás, neste segmento do código, o legislador não se prendeu com
grandes rigores técnicos.

Na verdade, como refere o Professor Soares Martinez (“Direito
Fiscal”), 7a edição, pág.531), «sob a designação de isenções incluíam-se
no Código da Contribuição Industrial algumas normas respeitantes
à delimitação do plano de incidência. Assim, o art.15o isentou de
contribuição industrial certas actividades sujeitas a tributação especial.
Era o caso da indústria dos tabacos, sujeita a imposto de consumo
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sobre o tabaco, da indústria do petróleo, sujeita a imposto sobre o
rendimento do petróleo, e do jogo, sujeita a imposto do jogo. Em
rigor, não se tratava de isenções: Tudo se passava como se, no seu
artigo 1o, o CCI, ao definir o respectivo plano de incidência, não
tivesse nele incluído as referidas actividades».

Assente, portanto, que a caracterização da actividade comercial
ou industrial em foco no artigo 1o do CCI é inseparável da finalidade
ou espírito de obtenção de lucros, ainda que estes se não venham
a verificar, real ou presumidamente, integrando tal objectivo a in-
cidência real do tributo, de concluir é que a actividade da impugnante
não é abrangida pela previsão daquela norma. Naturalmente, porque
não norteada por escopo lucrativo, segundo o consolidado campo
factual que nos é presente.

Decidindo neste pendor, a sentença recorrida não merece censura.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-

mando tal decisão.
Sem custas – artigo 2o da Tabela.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. – Luís Filipe Mendes Pimentel-Re-
lator – Lúcio Alberto da Assunção Barbosa – Domingos Brandão de Pi-
nho (vencido pois daria provimento ao recurso por a recorrente exercer
uma actividade objectivamente comercial, tal qual uma sociedade co-
mercial, pelo que não é de exigir, em termos de incidência, “a pre-
sunção de escopo lucrativo” – cfr. art.1o o § único do CCI). – Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Princípio da espe-
cialização de exercícios. Custos de exercício anterior. Dolo.
Competência do Tribunal Tributário de 2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA 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, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instância que não se restrinja a matéria de direito.

3 — É questão de facto saber se foi ou não com o intuito
de obter ganhos fiscais que a impugnante só contabilizou
no exercício de 1986 custos do exercício anterior.

Recurso no 18 480. Recorrente: Edificadora Luz & Alves, L.da; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Juiz conselheiro Castro Martins.
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Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. EDIFICADORA LUZ & ALVES, LIMITADA, com sede em
Lisboa, deduziu impugnação contra uma liquidação de contribuição
industrial, grupo A, e de imposto extraordinário sobre lucros do ano
de 1986, de que foi sujeito passivo.

Por sentença datada de 22-3-94 (fls. 56-60) o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (4o Juízo, 2a Secção, processo no 81/94)
julgou a impugnação improcedente.

De tal decisão vem este recurso, interposto per saltum pela im-
pugnante e minutado a fls. 77-79.

A Fazenda Pública contra-alegou sustentando merecer a sentença
ser confirmada e dever o recurso improceder.

O Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de que o STA não
é competente para apreciar o recurso, visto ele não versar exclu-
sivamente matéria de direito.

À arguição desta questão prévia não respondeu a recorrente, apesar
de notificada para o efeito.

2. Há que apreciar, pois, tal questão prévia, de conhecimento ofi-
cioso (e prioritário, pois, se procedente, prejudicada fica a apreciação
das demais questões — cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o

e ss., e 660o, no 2, do CPC), da competência, em razão da hierarquia,
desta Secção do STA, para onde um recurso, como este, de decisão
de um tribunal tributário de 1a Instância só pode subir per saltum
quando verse exclusivamente matéria de direito [cfr. artos 21o, no 4,
e 32o, no 1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]: se envolver pronúncia
sobre matéria de facto, a competência para o julgar cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância [cfr. artos 41o, no 1, al. a), do ETAF e
167o do CPT].

3. E entendemos que procede tal arguição.
Com efeito, para fundamentar a 1a conclusão da sua minuta

(fls. 78 vo) de que foram violados o POC e determinado Despacho
do Subsecretário de Estado do Orçamento de 8-6-84 com errada apli-
cação do princípio da especialização de exercícios, a recorrente diz
nos artos 3o e 4o dessa minuta (fls. 77 e vo) que alegou (o que efec-
tivamente fez nos artos 5o e segs. da petição) e provou que a ques-
tionada contabilização no exercício de 1986, e não no de 1985, de
custos de tal exercício anterior não resultou de “omissões voluntárias
ou intencionais, no sentido de se obterem ganhos fiscais”.

Ora é questão de facto saber se foi ou não com o intuito de obter
ganhos fiscais que a impugnante só contabilizou no exercício de 1986
esses custos do exercício anterior.

E a sentença não dá como assente esse facto, que a recorrente
alega estar provado.

Daqui se conclui que neste recurso está também em discussão ma-
téria de facto, pelo que dele nos abstemos de conhecer, visto este
STA ser para tanto incompetente em razão da hierarquia.

4. Pelo exposto, declara-se este STA incompetente para apreciar
o recurso e para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância (cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 15.000$00 e 6.000$00 (§ único do arto 5o, por remissão
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

5 de Fevereiro de 1997. — Castro Martins — Coelho Dias — Ro-
drigues Pardal. — Fui presente, Jorge Lopes de Sousa.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, a determinar a incompetência em
razão da hierarquia deste STA, a questão de saber se o
contribuinte requereu o reconhecimento da isenção de con-
tribuição autárquica.

Recurso no 18.548 em que são recorrente Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Cantanhede, CRL e recorrido Fazenda Pública. Relator
o Ex.mo Conso Dr. Ernâni Figueiredo (relator por vencimento).

A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CANTA-
NHEDE impugnou judicialmente o acto de liquidação de Contri-
buição Autárquica relativa a um prédio urbano, praticado pela Re-
partição de Finanças de Cantanhede, pedindo a sua anulação
contenciosa.

Por sentença de fls. 44 a 50, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra julgou a impugnação improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a CAIXA para
este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes conclusões
das suas alegações:

a) por força das normas referidas nos artigos 4o a 6o do presente
recurso, a recorrente beneficiava em 31/12/88, de isenção de Con-
tribuição Predial.

b) que essa isenção traduz um benefício fiscal de natureza pa-
racontratual sujeito à condição suspensiva de utilização do imóvel
na realização directa dos fins estatutários da recorrente.

c) que se trata de um direito adquirido pela recorrente antes de
01/01/89, e que emerge do sistema de benefícios fiscais substituído
com a entrada em vigor dos Códigos do IRS, do IRC e da C.A.

d) que a isenção de Contribuição Predial de que beneficiava a
recorrente foi objecto de conversão integral em isenção de Contri-
buição Autárquica, por força do artigo 2o do Dec-Lei no 215/89 de
1 de Julho, que aprovou o EBF.

e) que a recorrente preenche os pressupostos para que lhe seja
reconhecida a isenção de Contribuição Autárquica, a que se refere
o artigo 50o do EBF, pois é uma pessoa colectiva de utilidade pública,
utiliza o prédio objecto de tributação de contribuição autárquica na
realização directa dos seus fins e requereu o reconhecimento de isen-
ção desse imposto.

f) que o Dec-Lei no 485/88 de 30 de Dezembro não revogou o
benefício de isenção de contribuição predial sobre os prédios afectos
directamente pela recorrente na prossecussão dos seus fins, pelo que
é inaplicável à situação da recorrente, sob pena de violação do prin-
cípio da legalidade.

g) que a diversa natureza jurídica das Contribuições Predial e Au-
tárquica e os correspondentes sistemas de benefícios fiscais, não im-
pedem a conversão automática e integral da Contribuição Predial
em Contribuição Autárquica, dado o regime transitório geral con-
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sagrado no artigo 2o do E.B.F., aprovado pelo Dec-Lei no 215/89
de 1 de Julho.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
no qual suscitou a questão prévia da incompetência em razão da
hierarquia deste STA para conhecer do recurso, dado que o mesmo
versa matéria de facto.

Ouvida, a recorrente discordou da questão prévia posta pelo MoPo.
Corridos os vistos, cumpre decidir a questão prévia.
Nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões, a re-

corrente sustenta que requereu o reconhecimento da isenção de con-
tribuição autárquica.

Na douta sentença recorrida não é dado como provado o facto
afirmado nesta conclusão.

Assim, a recorrente discute factos e não se limita a suscitar questões
de direito.

Ora, não tendo o recurso por objecto apenas matéria de direito,
competente para dele conhecer não é este STA mas o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, nos termos dos artos 32o, no 1, al. b) e 41o,
no 1, al. a), do ETAF e arto 167o do CPT.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em declarar o seu
Tribunal incompetente em razão da hierarquia para conhecer do re-
curso e em declarar competente o tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com 10 000$ de taxa de justiça e metade
de procuradoria.

5 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator por vencimento). — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joa-
quim Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui pre-
sente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
para a matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.

Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
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de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam posta ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade de direito. E escreveu o Cons. CAMPOS
COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade da
revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retormou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al.
b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
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de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Caixa Geral de De-
pósitos. Empréstimo bancário. Competência do Tribunal
Tributário de 2.a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA 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, que cabe ao Tri-
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bunal Tributário de 2.a Instância, para conhecer de re-
curso directo de decisão jurisdicional de um tribunal tri-
butário de 1.a instância que não se restrinja a matéria
de direito.

3 — É questão de facto saber se o crédito exequendo (em
execução fiscal) provém de empréstimos feitos pela Caixa
Geral de Depósitos à sociedade executada na qualidade
de normal operador bancário.

Recurso n.o 18.727. Recorrente: Turibérica — Sociedade de Inves-
timentos Turísticos, S. A.; Recorrida: Caixa Geral de Depósitos;
Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA).

1. TURIBÉRICA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍS-
TICOS, S. A., com sede em Monte Cavalo, Vouzela, recorreu em
4-10-93 do despacho de citação proferido pelo Chefe da Repartição
de Finanças de Vouzela na execução fiscal instaurada para cobrança
de um crédito da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Por Despacho datado de 21-6-90 (fls. 47-69) o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viseu julgou o recurso improcedente.

De tal decisão vem o presente recurso, de novo interposto por
aquela sociedade anónima, que em remate da sua minuta ofereceu
as seguintes conclusões:

a) A Repartição de Finanças de S. Pedro do Sul (quereria cer-
tamente escrever Vouzela) e os Tribunais Tributários são incompe-
tentes em razão da matéria para conhecer do presente processo, uma
vez que os DL 48.953, de 5-4-69, e 693/70 e 694/70, ambos de 31-12,
contrariam o disposto nos artos 59o, 90o e 92o do Tratado de Roma
CEE, a Directiva 77/780/CEE do Conselho de 12-12-77 e o Acto
de Adesão de Portugal às Comunidades, devendo aquelas normas
nacionais ter-se por inaplicáveis.

b) Para decisão do recurso ora interposto impõe-se a aplicação
de normas de direito comunitário cuja interpretação é controvertida
e essencial à decisão da causa, pelo que deve haver lugar a reenvio
prejudicial nos termos do arto 177o do Tratado de Roma CEE, já
que do Acórdão do STA não há recurso para instância superior.

c) A douta sentença recorrida violou os artos 59o, 90o e 92o do
Tratado de Roma CEE, a Directiva 77/780/CEE do Conselho de
12-12-77 e o Acto de Adesão de Portugal às Comunidades.

d) Deve o recurso proceder e serem declaradas nulas as citações
efectuadas e determinada a incompetência em razão da matéria da
Repartição de Finanças de Vouzela, por inaplicabilidade das normas
nacionais, para conhecer da presente execução, devendo para o efeito
ser sustado o processo para reenvio ao TJCE para interpretação das
questões controvertidas de normas do Tratado de Roma CEE e de
direito derivado.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po), considerando o dis-

posto no arto 177o do Tratado de Roma e que da decisão deste STA
não cabe recurso ordinário, disse nada ter a opor a que se peça ao
TJ da UE que se pronuncie sobre as questões formuladas pela
recorrente.
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2. A instância deu como provado:
A - Em 26 de Agosto de 1993 foi instaurado na Repartição de

F i n a n ç a s d e V o u z e l a o p r o c e s s o d e e x e c u ç ã o f i s c a l
no 2739-93/100216.3, contra Turibérica - Sociedade de Investimentos
Turísticos, S. A., com sede em Monte Cavalo, Vouzela.

B - Esta execução teve por base dívida à Caixa Geral de Depósitos,
com sede no Largo do Calhariz, em Lisboa, no montante de
3 099 259$00.

C - A sociedade executada foi citada para os termos da execução.
3. Para concluir que os tribunais tributários são incompetentes em

razão da matéria para a execução fiscal em causa, alegou a recorrente,
como facto relevante, na sua minuta de recurso perante este STA,
resultar o crédito exequendo de “empréstimos que a CGD fez à pri-
meira executada na qualidade de normal operador bancário”, pelo
que o mesmo é de natureza meramente civil (fls. 72).

Ora nem na transcrita especificação factual nem em qualquer outro
passo do despacho recorrido se dá como provado aquele facto de
o crédito exequendo ter como fonte “empréstimos que a CGD fez
à primeira executada na qualidade de normal operador bancário”,
aliás, a instância não chega a identificar esse crédito quanto à sua
causa, origem ou natureza, apenas indicando os sujeitos activo e pas-
sivo dessa relação jurídica.

Verifica-se, pois que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito.

4. Daí que se deva suscitar a questão prévia, de conhecimento
oficioso (e prioritário, pois, se procedente, prejudicada fica a apre-
ciação das demais questões - cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT
e 101o e ss., e 660o, no 2, do CPC), da competência, em razão da
hierarquia, desta Secção do STA, para onde um recurso, como este,
de decisão de um tribunal tributário de 1a Instância só pode subir
per saltum quando verse exclusivamente matéria de direito
[cfr. artos 21o, no 4, e 32o, no 1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]:
se envolver pronúncia sobre matéria de facto, a competência para
o julgar cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância [cfr. arto 41o,
no 1, al. a), do ETAF e 167o do CPT].

E, face ao que acima se explanou, logo se conclui pela procedência
de tal questão prévia.

Na verdade, é questão de facto saber se o crédito exequendo provém
de “empréstimos que a CGD fez à primeira executada na qualidade
de normal operador bancário”.

Assim, neste recurso está também em discussão matéria de facto,
pelo que dele nos abstemos de conhecer, visto este STA ser para
tanto incompetente em razão da hierarquia.

5. Pelo exposto, declara-se este STA incompetente para apreciar
o recurso e para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância (cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 25.000$00 e 8.000$00 (§ único do art.o 5o, por remissão
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Castro Martins — Coelho
Dias — Rodrigues Pardal. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Erro na indicação da matéria colectável. Prazo de reclamação.
Enriquecimento sem causa.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo o contribuinte declarado quantia superior à efec-
tivamente recebida e sendo a liquidação efectuada em
conformidade com o declarado, só pode o contribuinte
reclamar ou impugnar nos termos do artigo 131 do CIRS
no prazo de 90 dias a contar do termo do prazo para
pagamento.

II — Não ocorre enriquecimento sem causa por parte do Es-
tado quando o imposto foi liquidado de acordo com a
matéria colectável declarada pelo contribuinte.

Recurso n.o 18.748. Recorrente: Basílica Rosa Ferreira Daniel; re-
corrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; relator:
Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

Basílica Rosa Ferreira Daniel, solteira, residente na Rampa de S.
Lourenço no 5 em Portalegre, recorreu contenciosamente para este
Supremo Tribunal Administrativo do despacho de Sua Excelência
o Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais de 8.8.94 que lhe
indeferiu o recurso hierárquico no 80/94, de que foi notificada em
8.9.94, pedindo que fosse rectificada a liquidação de IRS e reconhecido
à recorrente o direito à restituição da importância indevidamente
liquidada e paga.

Invocou na sua petição, que ao preencher a declaração Mod.1 do
IRS de 1992 mencionou a mais a quantia de 559.600$00 — indicou
4.016.800$00 e não os 3.457.200$00 que efectivamente auferiu — tendo
desse erro resultado uma liquidação no valor de 174.467$00 que pagou
em 3.8.93. Quando se apercebeu do seu erro, em Dezembro de 1993,
já expirara o prazo para apresentar reclamação nos termos do ar-
tigo 131o do CIRS, entendendo porém a recorrente que o prazo de
90 dias só deverá contar-se a partir da data em que o contribuinte
tomou conhecimento do erro praticado que originara a reclamação,
pelo que, assim sendo, a reclamação seria tempestiva. A não se en-
tender no sentido apontado haveria um enriquecimento sem causa
por parte do Estado, violando-se o princípio da igualdade e reci-
procidade previsto no artigo 13o da Constituição da República por,
em situação idêntica, a Administração proceder a liquidação adicional
no prazo de cinco anos.

Respondeu a entidade recorrida invocando a inaplicabilidade ao
caso da norma invocada e a intempestividade da petição. Rejeitando
toda a argumentação da recorrente referiu que a declaração m/1 do
IRS competia ao sujeito passivo, que a Administração reputou como
bons os rendimentos declarados tendo com base neles liquidado o
IRS, que o CIRS tem mecanismos próprios para prevenir eventuais
erros referindo o artigo 131o a reclamação e a impugnação, que a
recorrente optou pela reclamação graciosa regulada nos artigos 95o

e seguintes do CPT cujo prazo se conta a partir do prazo para pa-
gamento voluntário, que a data limite para pagamento voluntário
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era 4.8.93 pelo que a reclamação graciosa devia ter sido deduzida
até 4.11.93, que a recorrente apresentou em 31.12.93 reclamação ao
abrigo do artigo 35o do DL 155/92 de 28/7, que esta norma só é
aplicável a casos não contemplados noutras leis não o sendo portanto
ao caso vertente, que a recorrente não fez prova de que só em De-
zembro de 1993 teve conhecimento do erro material praticado aquan-
do do preenchimento, que é ininteligível o artigo 11o da petição,
que a recorrente confunde caducidade e prescrição, que não há en-
riquecimento sem causa porque neste caso o Estado intervém no
exercício de “ius imperii”, que a recorrente refere artigos respeitantes
à liquidação quando o que está em causa é o errado apuramento
da matéria colectável.

Nas alegações apresentadas ambas as partes sustentaram as posições
anteriormente assumidas.

Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido da improcedência do recurso
porquanto a reclamação foi intempestivamente apresentada, sendo
irrelevante, para além de não provada, a data em que a recorrente
teve conhecimento do erro e que, mesmo que se tratasse de revisão
a favor do contribuinte, só seria possível por erro imputável aos ser-
viços, o que não era o caso. Entendia ainda não ocorrer qualquer
violação do princípio da igualdade por não estarem em situação igual
a Administração Fiscal e o contribuinte por serem diferentes as fi-
nalidades das suas actuações. Entende ainda não dever pronunciar-se
quanto à aplicabilidade do DL 155/92 de 28/7 por o contribuinte,
tendo sustentado essa tese perante a Administração, tê-la abandonado
no recurso, não sendo caso de conhecimento oficioso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Mostram-se provados nos autos os seguintes factos:
1 — A recorrente Basílica Rosa Ferreira Daniel preencheu a de-

claração m/l do IRS relativa ao ano de 1992 indicando nela um ren-
dimento colectável de 4.016.800$00 (fls. 15 do apenso);

2 — A recorrente auferiu no ano de 1992 a quantia de 3.457.200$00
(fls. 18 do apenso);

3 — Com base na sua declaração foi-lhe liquidada em 11.6.93 a
quantia de 174.467$00 (fls. 16 do apenso);

4 — A recorrente foi notificada de que deveria pagar tal quantia
até 4.8.93 (fls. 17 do apenso);

5 — A recorrente reclamou para o Director-Geral das Contribui-
ções e Impostos em 31.12.93 (fls. 9 do apenso);

6 — A reclamação foi indeferida pelo Subdirector-Geral das Con-
tribuições e Impostos (fls. 13 do apenso);

7 — A recorrente apresentou recurso hierárquico dessa decisão que
veio a ser indeferido por despacho do Secretário de Estado para
os Assuntos Fiscais, proferido sobre informação dos serviços, do se-
guinte teor: “Concordo; pelo que indefiro” (fls. 5 do apenso);

8 — Em 7.11.94 deu entrada neste Tribunal o presente recurso
(fls. 2).

Assentes tais factos apreciemos a situação.
A questão fundamental que se coloca no presente recurso consiste

em saber se a reclamação apresentada o foi tempestivamente já que
quanto à factualidade assente que lhe subjaz não se suscita entre
as partes qualquer controvérsia.

Na redacção vigente à data a que os factos se reportam e na parte
com interesse para a presente questão, preconizava o artigo 131o
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do CIRS que os sujeitos passivos do IRS poderiam reclamar contra
a respectiva liquidação ou impugná-la com os fundamentos e nos
termos estabelecidos no CPT (no 1), contando-se o prazo de recla-
mação e impugnação a partir do termo do prazo para pagamento
(no 4 alínea a)). Terminando o prazo de pagamento em 4.8.93, como
vimos no ponto 4 do probatório, a reclamação teria de ser apresentada
até 2.11.93, termo do prazo de 90 dias considerado para o efeito
(artigos 97 e 123 do CPT). Apresentada a reclamação em 31.12.93
é inquestionável que o foi intempestivamente. A própria recorrente
reconhece aliás que o prazo para reclamar previsto no artigo 131o

do CIRS já expirara. Vejamos então se lhe assiste razão quanto aos
argumentos que invoca no sentido de tornear a intempestividade da
reclamação.

Pretende a recorrente em primeiro lugar que o prazo de 90 dias
seja contado a partir do momento em que teve conhecimento do
seu erro. O artigo 131o é porém muito claro, como a recorrente aliás
reconhece, ao estabelecer a contagem do prazo para reclamar do
termo do prazo para pagamento. A actividade interpretativa rela-
tivamente a uma lei traduz-se em determinar-lhe o sentido prevalente,
aquele dentre os vários possíveis que será decisivo para o efeito da
sua aplicação (vide Manuel de Andrade — Noções Elementares de
Processo Civil, fls. 25). Por isso, se a norma existente é perfeitamente
clara, não pode o intérprete arranjar construções jurídicas elípticas
que alterem o que vem estabelecido na própria lei. A chamada à
colação dos artigos 1410 e 1498 do Código Civil, por seu turno, é
perfeitamente despicienda por tais preceitos nada terem a ver com
a situação concreta nem haver qualquer similitude que possa justificar
a sua invocação.

Invoca também a recorrente o enriquecimento sem causa de que
usufruiria o Estado por a quantia paga não ser devida. Este instituto
do direito das obrigações ocorre, nos termos do artigo 473o do Código
Civil, quando alguém enriquece à custa de outrem sem que se verifique
causa justificativa. Não é porém esse o caso na situação vertente.
A Administração Fiscal liquidou a quantia devida de acordo com
a matéria colectável que a contribuinte indicou e que se tornou de-
finitiva por não ter sido objecto de reclamação ou impugnação no
prazo fixado na lei, não interessando sequer apreciar se, como refere
a entidade recorrida, tal instituto se aplicará ou não ao Estado quando
age no exercício do seu “ius imperii”.

De igual modo falece razão à recorrente quando refere os artigos 81
e 84 do CIRS para justificar a tempestividade da sua reclamação,
invocando violação do princípio da igualdade por não lhe ser con-
cedido prazo igual ao aí previsto para a Administração Fiscal. Para
que haja violação do princípio da igualdade torna-se necessário que
sejam iguais as realidades em confronto. O que a recorrente pretende
com a sua reclamação é a alteração da matéria colectável que ela
declarou erradamente. Se a sua reclamação tivesse êxito tal implicaria
que a liquidação fosse refeita de acordo com a nova matéria colectável
fixada. Mas tal alteração seria um mero resultado da alteração da
matéria colectável já que nenhum vício específico vem apontado à
liquidação efectuada. Por isso não pode pretender-se a equiparação
aos prazos de caducidade da liquidação do prazo para reclamação
da mesma por errada declaração da matéria colectável já que são
realidades perfeitamente distintas. Não ocorre por isso qualquer vio-
lação do princípio da igualdade.
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Quanto à referência feita pela entidade recorrida ao artigo 35o

do DL 155/92 não cabe aqui apreciá-lo porquanto, como refere o
Mo Po, embora a recorrente se lhe referisse no processo administrativo
não coloca tal questão na sua petição.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em julgar improcedente o recurso
contencioso interposto por Basílica Rosa Ferreira Daniel por o des-
pacho recorrido não padecer de qualquer dos vícios invocados.

Custas pela recorrente, fixando em 20 % a taxa de justiça e em
40 % a procuradoria.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Transcreve-se o acórdão de 5 de Março de 1997.

Despacho de 5 de Março de 1997.

Recurso n.o 18.748. Recorrente: Basílica Rosa Ferreira Daniel; re-
corrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; relator:
Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

No acórdão de fls. 57 a 63 fixou-se em 20 % a taxa de justiça.
Tratou-se de lapso manifesto porquanto a taxa de justiça deve ser
fixada num quantitativo monetário e não em percentagem.

O arto 667 do Código de Processo Civil permite que o juiz conheça
dos erros manifestos por sua iniciativa mesmo que as partes o não
tenham suscitado.

Rectifica-se pois o erro material, sendo de 20.000$00 a taxa de
justiça no acórdão recorrido.

Notifique.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, que determina incompetência em
razão da hierarquia deste STA, a questão de saber em que
data um contribuinte tomou conhecimento da penhora, para
efeitos de poder deduzir tempestivamente embargos de
terceiro.

Recurso n.o 18 977. Recorrente: Pinho Rocha e F. Oliveira, L.da; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni
Figueiredo (por vencimento).
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Por apenso à execução fiscal que foi movida pela Fazenda Pública
contra RUI AUGUSTO SILVA SOARES E PINHO e MARIA JÚ-
LIA BORGES DE PINHO ALVES, responsáveis subsidiários de Bor-
ges & Pinho, Lda, veio PINHO ROCHA & F. OLIVEIRA, Lda, so-
ciedade comercial com sede em Aldeiro, Sta Maria da Feira, deduzir
embargos de terceiros à penhora, pedindo o levantamento da mesma.

Por despacho de fls. 96 e 97, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro indeferiu liminarmente a petição de
embargos.

A embargante pediu a aclaração do despacho, mas esse pedido
foi indeferido por despacho de fls. 106 a 109.

De seguida, a embargante recorreu para este STA, pedindo a re-
vogação do despacho recorrido com base nas seguintes conclusões
das suas alegações:

A) A embargante não pode ser prjudicada pelo facto de, no mo-
mento em que é proferida a decisão recorrida e por lapso da secretaria,
não se encontrarem nos autos todos os elementos que aos mesmos
juntou e que evidenciam a data em que tomou conhecimento da
penhora sobre os bens a que os embargos respeitam;

B) Ainda assim, consta dos autos a indicação da data em que ocorreu
a notificação para os termos do no 4, do artigo 119o do C.R. Predial,
o que determinaria a aplicação do no 6, do artigo 145o do C.P.C.;

C) A data do conhecimento do facto ofensivo da posse do em-
bargante não tem que ser alegada na petição, por não ser elemento
constitutivo do direito mas causa extintiva dele, a alegar e a provar
pelo embargado, não sendo, assim, a caducidade de conhecimento
oficioso — artigos 333o, no 2, 303o e 343o, no 2 do C.C.;

D) De acordo com os artigos 319o do C.P.T., 1037o e 1040o do
C.P.C., com a petição e para recebimento dos embargos oferecerá
o embargante prova sumária da sua posse e da qualidade de terceiro,
o que a embargante cumpriu;

E) As causas de indeferimento imediato dos embargos de terceiro
a que alude o artigo 1040o, do C.P.C., reportam-se às circunstâncias
descritas nas alíneas a) e b) do artigo 474o daquele Código e não
à alínea c) do artigo;

F) A decisão recorrida contraria, assim, os artigos 1040o e 474o,
no 1, al. c) do C.P.C., 319o do C.P.T. e os artigos 333o, no 2, 303o

e 343o, no 2 do C.C., devendo ser revogada.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,

no qual suscita a questão prévia da incompetência em razão da hie-
rarquia deste Tribunal para conhecer do recurso, dado que o mesmo
não versa matéria exclusivamente de direito.

Ouvida, a recorrente nada disse a esta questão prévia.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Na conclusão A, a recorrente levanta a questão da data em que

tomou conhecimento da penhora sobre os bens a que os embargos
respeitam. Ora, mediante esta conclusão, a recorrente afirma factos,
de que pretende extrair como consequência jurídica a tempestividade
dos embargos, que não foram levados em conta no despacho recorrido.

Deste modo, o recurso não versa apenas matéria de direito, cir-
cunstância que obsta a que este STA dele possa conhecer, por ser
para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância (artos 32o,
no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).
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Nestes termos, acordam os juízes deste STA em declarar este Tri-
bunal incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso
e em declarar competente para o efeito o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Custas pela recorrente, com 10.000$00 de taxa de justiça e metade
de procuradoria.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator por
vencimento) — Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida Lopes
(vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.

Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso de grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
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categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdução só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recruso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu, o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção ente o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administra. conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1ainstância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1ainstância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aque-
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la que deriva da prática de qualquer facto inequívocamente incom-
patível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per
saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Ins-
tância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de
recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judício, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF, aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
1a instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, o STA é incompetente em razão de
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 19 473. Recorrente: Olga Teixeira de Morais Alves de
Moura e Ministério Público; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
EXMO CONSo Dr. Vítor Meira.

Olga Teixeira de Morais Alves Moura impugnou no Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa a liquidação de imposto de Mais-
-Valias que lhe foi efectuada pela repartição de finanças de Loures,
pedindo a sua anulação.

Por sentença proferida pelo Mo Juiz daquele Tribunal foi a im-
pugnação julgada improcedente e mantido o acto impugnado.

Inconformados com a decisão, recorreram para este Supremo Tri-
bunal Administrativo a impugnante e o Ministério Público.

Tendo o recurso da impugnante ficado deserto subsiste apenas o
recurso do Ministério Público no qual vem pedida a revogação da
sentença recorrida. Nas suas alegações de recurso formula aquele
magistrado as seguintes conclusões:

I - A sentença recorrida integrou na matéria fáctica provada con-
clusões de direito - fls. 38, alíneas b) e f);

II - Pelo que, estas se devem ter por não escritas (arto 646o, no

4, do C.P.C., ”ex vi” do arto 2o al. f), do C.P.T.);
III - A sujeição ao encargo de mais-valias obsta à liquidação do

imposto — arto 1o, no 1, do C.I.Mais-Valias;
IV - As obrigações impostas ao loteador, nos termos do Dec.-Lei

no 287/73, de 6.6, traduzem o encargo de mais-valias previsto nos
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artos 6o do Decreto-Lei no 46.673, de 29.11.65, e 17o, da Lei 2030,
de 22.6.48;

V - No caso ”sub judice”, verificou-se sujeição a encargo de mais-
-valias, com a imposição de cedência gratuita à Câmara Municipal
de vários lotes de terreno, para instalações gerais, e do pagamento
das obras de urbanização.

O encargo foi pago, conforme decorre da matéria fáctica assente —
fls. 38, alíneas a), c), d) e e);

VI - Não é, assim, devido o imposto de mais-valias;
VII - Decidindo doutro modo, a sentença recorrida enferma de

erro de julgamento;
VIII - E viola o disposto nos artos. 1o, no 1, do C.I.Mais-Valias,

face ao disposto nos artos. 17o, da Lei 2030, 6o do Dec.-Lei no 46673
e 13o, no 1, b), e 19o do Decreto-Lei no 289/73.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Vem fixada na sentença recorrida a seguinte matéria fáctica:
a) - A impugnante vendeu um lote de terreno para construção,

inscrito na matriz da freguesia de Frielas sob o arto 19-Secção C,
em 1988 à Sociedade de Construções de Santa Cruz.

b) - A impugnante ficou sujeita a imposto de mais-valia, como
decorre do doc. junto a fls. 20 que se dá por reproduzido na íntegra
para todos os legais efeitos.

c) - O mencionado lote encontra-se inserido num processo de lo-
teamento aprovado pela Câmara Municipal de Loures sob o no7/82
de 16 de Abril de 1982, alvará esse que foi concedido à impugnante
e aos restantes comproprietários (dois filhos da impugnante), nos
termos do DL 289/73 (doc. de fls. 5 e ss.).

d) - No arto 5o desse alvará estabelecia-se a obrigação de cedência
à CML de diversos lotes de terreno destinados a instalações gerais,
assim como foram por conta dos titulares do alvará as obras de
urbanização.

e) - A escritura de cedência dos lotes verificou-se no dia 16/04/1982
(doc. de fls. 12 e ss.), assim como foi prestada uma caução no valor
de 38.380.000$00 para as obras de urbanização .

f) A impugnante não fez prova do pagamento da Mais-Valia à
Câmara Municipal de Loures nos termos do arto 17o da Lei 2030,
de 22 de Junho de 1948.

g) Dão-se por reproduzidos os docs. juntos de fls. 5 a 21 e de
fls. 25 a 27, na íntegra e para todos os legais efeitos.

Assentes tais factos apreciemos agora a situação.
Nos termos dos artigos 167 do C.P.T. e 32 no 1 alínea b) do E.T.A.F.

este Supremo Tribunal conhece dos recursos interpostos das decisões
dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo fundamento
em matéria de direito.

Na alínea f) do probatório supra transcrita refere-se não ter a im-
pugnante feito prova do pagamento da mais-valia à Câmara Municipal
de Loures. Como consequência desse facto dado como provado re-
fere-se, no decurso da sentença o seguinte: ”No caso dos autos, como
logo decorre da matéria factual assente, a situação estava sujeita a
encargo de mais-valia para a Câmara licenciadora do loteamento;
mas não se provou que o mesmo foi efectivamente exigido e satisfeito...
e, finalmente, 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”. Ora no recurso interposto
pelo Ministério Público refere-se expressamente, na conclusão V tam-
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bém transcrita, que ”O encargo foi pago, conforme decorre da matéria
fáctica assente — fls. 38, alíneas a), c), d) e e)”. Tais afirmações são
perfeitamente divergentes e inconciliáveis e reportam-se a matéria
de facto que, nos termos dos artigos supra referidos escapa aos poderes
de sindicância deste Supremo Tribunal que, no caso vertente, se pode
apenas cingir à matéria de direito. Respeitando a divergência a factos
carece este Tribunal de competência para dela conhecer cabendo
tal competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
zão da hierarquia para conhecer do recurso cabendo tal competência
ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas por o recorrente delas estar isento.

5.2.97. — Vítor Manuel Marques Meira - Relator — Francisco Ro-
drigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos Serra.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Recurso No20.154 de que é recorrente Francisco Cabrita Martins e
Fazenda Pública e recorridos os Mesmos e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

Francisco Cabrita Martins e a F.P., não se conformando com a
sentença do Mmo.Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, a fls.136
e seguintes, dela interpuseram recurso pera este S.T.A.

As 2a e 3a conclusões do recurso por aquele interposto são, res-
pectivamente, do seguinte teor:

- ”Ainda não foram penhorados todos os bens da sociedade ori-
ginariamente devedora, dispondo esta de bens penhoráveis para pa-
gamento da dívida exequenda”.

- ”Ainda não foram vendidos os bens da Sociedade penhorados
na execução em causa, pelo que ainda não se demonstrou a sua in-
suficiência face ao crédito exequendo”.

O Exm.Magistrado do MoPo foi de parecer que na 2a conclusão
se versa matéria de facto o que determina a incompetência, em razão
da hierarquia, deste S.T.A., para conhecer do recurso, no que foi
secundado pela F.Pública.

Corridos os vistos, cumpre conhecer da questão da incompetência
deste S.T.A., a qual, para além de ser de conhecimento oficioso, logra
prioridade.

A dado passo da sentença recorrida consta o seguinte:
”Ora, provado está nos autos, por documento (cfr.ante de penhora

de fls. 27 e seguintes) que a sociedade devedora originária possui
ainda bens penhoráveis, embora de valor presumivelmente insuficien-
tes para o pagamento de toda a dívida e acrescido”.

Confrontada esta afirmação com a constante da 2a conclusão, atrás
transcrita, somos levados a concluir que ambas se referem à mesma
realidade do facto, ou seja, o Mo. Juiz e o recorrente convergem
ao dizerem que a primitiva executada ainda possui bens penhoráveis.

Inexiste, assim e nesta parte, controvérsia factual a dirimir.



326

Acontece, no entanto, que a matéria alegada na 3a conclusão ainda
não foram vendidos os bens penhorados na execução em causa não
encontra rasto na peça recorrida.

E é evidente que, tal questão, logra enquadramento em sede de
matéria de facto, pois que se trata de captar se essa ocorrência da
vida real aconteceu ou não, que em nada se prende com a aplicação
e interpretação da lei.

Em suma, a questão vertida na 3a conclusão é de facto e não de
direito, carecendo, assim, da devida pronúncia.

E, porque os factos, aos quais este S.T.A. aplicará o direito (art. 729o

no 1 do C.P.Civil) ainda não se encontram definitivamente fixados,
prematuro é conhecer, aqui e agora, do recurso da Fazenda Pública,
cujo conhecimento compete, por extensão, à 2a Instância. Nesta con-
formidade, de harmonia com o disposto no art. 32o no 1 al. b) e
42o no 1 al. b), ambos do E.T.A.F., acorda-se em julgar incompetente,
em razão da hierarquia, este S.T.A., para conhecer de ambos os re-
cursos e competente, para tanto, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente Francisco Cabrita Martins, fixando-se a taxa
de justiça em 20.000$00 (vinte mil escudos) e a procuradoria em
metade.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho de Castro Martins — Benjamim Rodri-
gues. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

RECURSO No 20.205 de que é recorrente Maria José Pereira Da-
masceno Covão e recorrido o Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais e de que foi RELATOR o Exmo. Conso. Dr. FONSECA
LIMÃO.

Por despacho do relator, a fls.67 vo e seguintes, foi suscitada a
questão da manifesta ilegalidade da interposição do presente recurso
contencioso.

Apesar de devidamente notificada para sobre a mesma se pro-
nunciar, a recorrente nada disse.

A este propósito, o Exmo. Magistrado do MoPo opinou pela rejeição
do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Pertinentemente, apura-se dos autos o seguinte:
1 - Maria José Pereira Damasceno Covão requereu, em 8/3/89,

ao chefe da Repartição de Finanças do 16o Bairro Fiscal de Lisboa,
que lhe fosse reconhecida isenção de contribuição autárquica (v.fls.1).

2 - Este pedido foi-lhe indeferido (v.fls.7).
3 - De tal acto de indeferimento recorreu, hierarquicamente, para

o Director Distrital de Finanças, através do requerimento de fls.9,
que o manteve (v.fls.13).

4 - Deste despacho de indeferimento, datado de 11/2/93, recorreu,
também hierarquicamente, para o Director-Geral das Contribuições
e Impostos, através de requerimento de fls.16.
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5 - A este recurso foi negado provimento, por despacho de 8/7/94,
do Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos (v. fls.21).

6 - Deste despacho foi a recorrente notificada por carta registada,
com aviso de recepção, assinado em 31/10/94, sendo também advertida
de que dispunha do prazo de 30 dias, a contar da assinatura do aviso,
para, querendo, interpor daquele recurso hierárquico para o Ministro
das Finanças (v.fls.24 e documentos anexos).

7 - Fê-lo, porém, em 9/12/94 (v. fls.25).
8 - Este recurso, depois de obtida informação, apontando para

o seu improvimento, e com a concordância do Director-Geral das
Contribuições e Impostos, foi decidido por despacho do Secretário
de Estado, de 31/3/95, cujo teor é o seguinte:

Concordo pelo que indefiro (v. fls.32).
9 - Deste despacho foi interposto recurso contencioso para este

S.T.A. em 28/Agosto/1995 (v. fls.37).
Os recursos hierárquicos, no processo administrativo tributário, co-

mo é o caso dos autos, são interpostos no prazo de 30 dias a contar
da notificação do respectivo acto ( v. art.71o e 91o do C.P.T.).

Os prazos no processo administrativo tributário contam-se nos ter-
mos do art.279o do C.Civil (v. art.49o do C.P.T.).

Assim, notificada a recorrente do despacho do Subdirector-Geral
das Contribuições e Impostos em 31/10/94 (v. no6 do probatório),
dispunha de prazo até ao dia 30/11/94 para dele interpor recurso
hierárquico para o Ministro das Finanças.

Todavia, o recurso para o Ministro das Finanças só em 9/12/94
foi interposto (v. no7 do probatório).

De reconhecer é, assim, a sua extemporaneidade.
E de concluir é também que a decisão do Subdirector-Geral das

Contribuições e Impostos, porque não atacada tempestivamente, se
firmou na ordem jurídica com a força do caso resolvido ou decidido.

Assim, o presente recurso contencioso, ainda que interposto da
decisão posterior e da autoria de outra entidade, é manifestamente
ilegal por afrontar a intangibilidade do caso decidido ou resolvido,
análoga à do caso julgado.

A manifesta ilegalidade do recurso é circunstância que afasta o
seu prosseguimento e impede o conhecimento do seu objecto
(v. art.57o § 4o do R.S.T.A.).

Termos em que se acorda em rejeitar o recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 8.000.00

(oito mil escudos) e a procuradoria em metade.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho de Castro Martins — Benjamim Rodri-
gues. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Contribuição autárquica. Isenção. Caixas de Crédito Agrícola
Mútuo.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo perderam a qua-
lidade de pessoas colectivas de direito público, por virtude
da publicação do Decreto-Lei n.o 24/91, de 11/1.

II — Assim, tais caixas de crédito não beneficiam da isenção
de contribuição autárquica, prevista no arto 56o, no 4,
do E. B. F.

Recurso n.o 20.379. Recorrente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
de Faro; Recorrido: Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE FARO
interpôs, no Tribunal Tributário de 2a Instância, recurso contencioso
do acto de inferimento do pedido de isenção de contribuição au-
tárquica, acto praticado pelo Subdirector-Geral das Contribuições e
Impostos.

Alegou ter pedido isenção de contribuição autárquica relativa a
prédios que identificou, mas o requerimento foi-lhe indeferido.

Mas mal, na sua óptica.
Na verdade, defende a recorrente que, tendo sido constituída antes

da entrada em vigor do D.L. no 24/91, de 11/1, mantém a natureza
de pessoa colectiva de utilidade pública que lhe foi atribuída pelo
D.L. no 231/82, de 17/6, e já anteriormente pelo Decreto no 11.797,
de 25/6/1926.

Pediu assim a anulação do acto recorrido, o reconhecimento da
sua natureza de pessoa colectiva de utilidade pública e o reconhe-
cimento do direito à isenção do pagamento da Contribuição Autár-
quica no tocante aos prédios identificados.

Instruídos os autos, foi, a final, proferido acórdão que negou pro-
vimento ao recurso.

Inconformada com esta decisão a recorrente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

- A recorrente adquiriu a natureza de pessoa colectiva de utilidade
pública por força da entrada em vigor do no 2 do arto 1o do regime
jurídico aprovado pelo DL no 231/82, de 17 de Junho.

- Através do DL no 231/82, de 17 de Junho, o legislador quis subtrair
as caixas agrícolas ao regime geral de reconhecimento da natureza
das pessoas colectivas, consagrado no DL no 460/77, de 7 de Novembro.

- O regime jurídico das caixas de crédito agrícola mútuo, aprovado
pelo DL no 24/91, de 11 de Janeiro, e alterado pelo DL no 230/95,
de 12 de Setembro, não importa a alteração da natureza jurídica
das caixas agrícolas, pois:

a) o objecto das caixas agrícolas é sensivelmente o mesmo, quer
o aprovado no âmbito do DL no 231/82, quer o aprovado no âmbito
do DL no 24/91.

b) a capacidade de exercício das caixas agrícolas continua a ser
a consagrada nos seus estatutos e no Regime Jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo, sendo muito mais restrita que a das restantes ins-
tituições de crédito - artigos 27o e 28o do DL no 24/91 e arto 4o,
nos. 1 e 3 do DL no 298/92, de 31 de Dezembro, que aprovou o
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
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c) em parte alguma do regime jurídico das caixas de crédito agrícola
mútuo, aprovado pelo DL 24/91, se declara a perda da natureza de
pessoas colectivas de utilidade pública das caixas agrícolas constituídas
antes da data de entrada em vigor do DL no 24/91, pelo que, con-
trariamente ao alegado no acórdão recorrido, a lei nova nada dispõe
quanto a esta matéria.

- Querer aplicar o novo regime jurídico aprovado pelo DL no 24/91,
de 11 de Janeiro, às caixas agrícolas já constituídas à data da sua
entrada em vigor, como quer o acórdão recorrido, importa a violação
do arto 12o do Código Civil.

- Por outro lado, o legislador, ao atribuir através do no 2 do arto 1o

do DL no 231/82, de 17 de Junho, a natureza de pessoas colectivas
de utilidade pública às caixas agrícolas praticou um acto administrativo
geral.

- Tal acto administrativo mantém-se até ser revogado nos termos
do arto 13o do DL no 460/77, de 7 de Novembro, o que, até à presente
data não aconteceu.

Nestes termos e nos melhores de Direito que V. Exas. mui dou-
tamente suprirem, deve decidir-se pela procedência do presente re-
curso e pela revogação da decisão recorrida, por violação:

1) do artigo 12o do Código Civil;
2) do artigo 13o do DL no 460/77, de 7 de Novembro.
Contra-alegou a autoridade recorrida que defende a improcedência

do recurso.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, susten-

tando que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É o seguinte o quadro fáctico fixado pelo T.T. de 2a Instância,

e que não merece qualquer objecção por parte da recorrente:
1 - A recorrene Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Faro foi

constituída em 9/5/21.
2 - Em requerimento, entrado em 2/Set/92, ao abrigo do arto 50o

no 4 do E.B.F., solicitou ao Director-Geral das Contribuições e Im-
postos, o reconhecimento da isenção de contribuição autárquica a
dois prédios, de que era proprietária, os quais estavam afectos e se
destinavam à realização dos seus fins estatutários.

3 - Através do ofício, constante de fls. 23, a D.G.C.I. notificou
a recorrente de que o pedido havia sido indeferido por despacho
de 9/3/93 do Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, pro-
ferido em subdelegação, porquanto, tendo sido revogado o DL. 231/82
pelo DL. 24/91 e não contemplando o arto 50o do E.B.F. qualquer
isenção relativa às Caixas Agrícolas, tal pedido carecia de enqua-
dramento legal.

4 - O Presidente da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
através de ofício de 14/Maio/91, dirigido ao Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, depois de lhe dar conta que alguns serviços
da administração fiscal vinham entendendo encontrarem-se revogadas
as normas que concediam isenções fiscais às caixas agrícolas e convicto
de que esse entendimento não resultava das regras técnicas, legais
e constitucionais aplicáveis à interpretação das leis, solicitava-lhe que
o não sufragasse e transmitisse aos serviços instruções no sentido
da manutenção dos benefícios de que aquelas instituições vinham
gozando.

5 - Por despacho de 2/3/92, o Secretário de Estado Adjunto da
Secretaria de Estado Adjunta e do Orçamento sancionou o enten-
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dimento segundo o qual as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo po-
deriam beneficiar, para além do mais, de isenções de contribuição
autárquica, desde que preenchido o formalismo estabelecido nos nos 4
a 6 do arto 50o do E.B.F.

3. A questão a resolver é esta:
A recorrente mantém, como pretende, o estatuto de pessoa colectiva

de utilidade pública?
Se sim, beneficia de isenção de Contribuição Autárquica, como

decorre do arto 50o, no 1, al. e), do E.B.F.
Vejamos.
3.1. A recorrente é uma Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.
Nos termos quer do arto 2o do Decreto 11.797, de 29/6/26, quer

do arto 1o, no 2, do Dec-Lei 231/82, de 17/6, as Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo eram consideradas pessoas colectivas de utilidade
pública. Porém, em 11/01/91, foi publicado o Dec-Lei no 24/91 que
aprovou um novo Regime Jurídico, o qual visa “dotar as caixas de
crédito agrícola mútuo de um novo regime jurídico, justificada pela
necessidade de reflectir legislativamente as transformações que o cré-
dito agrícola mútuo atravessou nos últimos anos e de o adaptar às
orientações do direito comunitário”, como se pode ler no seu
preâmbulo.

Em parte alguma deste Diploma se alude a utilidade pública das
caixas agrícolas.

Por outro lado, o arto 10o, no 2, desde Dec-Lei revogou expres-
samente o Decreto-Lei n.o 231/82, de 17/Junho.

Que consequências?
Será que a recorrente, por ter sido criada na vigência do Dec-Lei

no 231/82 de 17 de Junho, mantém-se e deve ser considerada como
pessoa colectiva de direito público?

A nossa resposta é negativa.
Vejamos porquê.
O princípio geral de aplicação das leis no tempo vem regulado

no arto 12o do C. Civil, que dispõe:
“1- A lei só dispõe para o futuro; ainda que lhe seja atribuída

eficácia retroactiva, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já
produzidos pelo factos que a lei se destina a regular.

2- Quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial
ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende-se
em caso de dúvida, que só visa os factores novos, mas, quando dispuser
directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo
dos factos que lhes deram origem, entender-se-á que a lei abrange
as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da sua en-
trada em vigor.”

Como ensinam Pires de Lima e Antunes Varela previnem-se no
no 2 em primeiro lugar os princípios legais relativos às condições
de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou referentes
aos seus efeitos. Assim, por exemplo, as condições de validade de
um contrato e os efeitos de um acidente de viação têm de aferir-se
pela lei vigente ao tempo em que se celebrou o contrato ou em que
ocorreu o acidente.

Se, porém, tratando-se do conteúdo, for indiferente o facto que
lhe deu origem, a nova lei é aplicável (vide C.Civil, anotado).

Pois bem.
No tocante às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, verifica-se que

o legislador, atentas as importantes alterações, sociais, políticas e eco-
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nómicas, alterou o Regime Jurídico das Caixas Agrícolas, adequando-o
aos novos tempos e às novas realidades económicas.

Revogando expressamente, através de um novo diploma legal (o
D.L. no 24/91), o diploma que regulava tal matéria (D.L. no 231/82),
o legislador demonstrou pretender retirar àquelas Caixas o estatuto
de utilidade pública.

E o arto 1o do Regulamento aprovado pelo D.L. no 24/91 constitui
uma norma de carácter geral, que introduziu alterações à legislação
anterior.

Em suma, o D.L. 24/91 revogou o regime jurídico das Caixas de
Crédito, criando, em sua substituição, um novo regime jurídico para
as referidas Caixas, regime aplicável na sua totalidade. Quer no tocante
às disposições que lhes concedem direitos quer no tocante às que
lhes retiram direitos.

Assim, retirada que foi às Caixas de Crédito Agrícola a utilidade
pública, que anteriormente lhes era reconhecida, as mesmas deixaram
de gozar dessa utilidade pública a partir da entrada em vigor do
novo diploma legal. Isto quer elas tenham sido constituídas antes
de tal facto, quer tenham sido constituídas depois dele.

Acresce dizer que o regime jurídico em causa é o estatuto legal
das C.C.A.M.

Ora, “se a lei regular o estatuto legal das pessoas ou dos bens,
a lei nova é imediatamente aplicável a todas as situações pendentes,
mesmo que se encontrem reguladas por cláusulas contratuais” (R.L.J.
110o, 272).

3.2. Mas não será que, como defende a recorrente, o legislador
“ao atribuir através do no 2 do arto 1o do D.L. 231/82, de 17/6, a
natureza de pessoas colectivas de utilidade pública às Caixas Agrícolas
praticou um acto administrativo geral”, que se mantém “até ser re-
vogado nos termos do arto 13o do D.L. no 460/77, de 7/11”, o que
ainda não aconteceu?

O Prof. Marcelo Caetano, no seu Manual (10a Edição, Volume
I, pága. 435 e ss.) explicita a diferença entre norma jurídica e acto
administrativo genérico.

A norma, segundo o referido Mestre, assenta no seu carácter ge-
nérico e na sua execução permanente.

A generalidade da norma “está na sua abstracção, isto é, ser for-
mulada de tal modo que não se saiba quantas pessoas, nem quais
virão a ser abrangidas pelos seus comandos.”

Desde que a norma seja decretada para vigorar sucessivamente
por tempo indefinido ou por período tal que se torne aplicável a
todos quantos, durante a sua vigência, possam achar-se nas circun-
stâncias previstas para caírem sob a respectiva alçada, a generalidade
existe”.

É esta a situação que decorre com o diploma em causa.
Todas e quaisquer Caixas de Crédito Agrícola, constituídas ou a

constituir, não individualizadas, não mais têm utilidade pública.
Não se trata assim de acto administrativo geral que produz “efeitos

simultaneamente em relação a várias pessoas, quer por se referirem
a uma categoria, quer por no mesmo caso estarem reunidos interesses
respeitantes a diversos indivíduos, mas perfeitamente individualiza-
dos, de tal modo que se poderia falar num feixe de casos, unidos
num só caso” (ob. citada).
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Está-se pois perante uma norma jurídica e não perante um acto
administrativo geral.

3.3. Concluímos assim que:
O Dec-Lei no 24/91, de 11/1, que revogou expressamente o Dec-Lei

no 231/82, de 17/6, retirou à recorrente a qualidade de pessoa colectiva
de utilidade pública;

O Dec-Lei no 24/91 é o estatuto legal da C.C.A.M., pelo que é
de aplicação imediata;

a recorrente não beneficia da isenção preivsta no arto 50o, no 1,
e), do E.B.F., por ter perdido a qualidade de pessoa colectiva de
utilidade pública;

A disposição que atribuiu às Caixas de Crédito Agrícola a natureza
de pessoa colectiva de utilidade pública (arto 1o, no 2, do Dec-Lei
no 231/82), é uma norma jurídica e não um acto administrativo geral.

4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Faro.

Custas pela recorrente, fixando a taxa de justiça em 40.000$00 e
a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa — Francisco Rodrigues Pardal — João José Coelho Dias. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto a questão de saber se as gratificações de
funcionário do casino são auferidas por trabalho prestado numa situação
conexa com o contrato de trabalho.

Recurso: 20.422; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Alberto Coelho; Relator: Exmo. Conso Dr. Rodrigues Pardal (por
vencimento).

Com fundamento em inconstitucionalidade, o contribuinte António
Alberto Coelho com os sinais dos autos, impugnou judicialmente,
junto do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Faro, o acto de li-
quidação de IRS dos anos de 1989 a 1992 pedindo a sua anulação
contenciosa.

Por sentença de fls. 6 a 9, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de
1a Instância de Faro julgou a impugnação procedente, com base na
inconstitucionalidade orgânica do arto 2, no 3, al. h) do CIRS.

Inconformada, a Fazenda Pública recorreu para este STA, pedindo
a revogação da sentença e a improcedência da impugnação judicial
com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

a) a autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange todas as remu-
nerações provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando
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expressamente ”. . .contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, al.
a) e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito
de remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h)
do no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no3, al. h) do CIRS.
g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente arto 2.o, no 3, al. h), do CIRS.
No seu parecer, o Mo Po junto deste STA suscitou a questão prévia

da incompetência deste STA em razão da hierarquia, pelo facto de
o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvida a Fazenda, a mesma entende que o recurso versa matéria
exclusivamente de direito, o mesmo entendendo o contribuinte.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Na conclusão b) das suas alegações, a Fazenda Pública sustenta

que as gratificações em causa “são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho”.

Mas essa conclusão de facto não ficou estabelecida na sentença
recorrida. Aliás, sobre essa questão o Mo Juiz de 1a instância concluiu,
de facto, de forma diferente, se não mesmo contrária: tais gratificações
não foram auferidas em resultado do contrato de trabalho.

Resulta do exposto que o recurso versa também matéria de facto,
o que impede este STA de sobre ele se pronunciar, por ser, para
tanto, competente o Tribunal Tributário de 2a Instância (artos 21o,
no 4, 32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo Mo Po, em se declararem incompetentes
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e em de-
clarar competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Rodrigues Pardal — Santos Ser-
ra — José Joaquim Almeida Lopes (vencido nos termos do voto
anexo). — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
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restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela Lei
no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei n.o 128/83,
de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas e optar
pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum. Para o efeito,
o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-lei no 128/83, passou
a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo Tribunal
de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa apelar-se
e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde que esse
recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o recorrente
solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e declarasse
expressmente aceitar integral e unicamente a matéria de facto dada
como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa leia adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons.
CAMPOS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil,
II vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a
209. Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo
grau de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
a questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum
para o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das
Relações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua im-
portante função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons.
CAMPOS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legi-
timidade da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte
requisito: versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas
como a verificação deste requisito depende da distinção entre o facto
e o direito, e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais
prudente subordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência
de uma declaração formal do recorrente no sentido da aceitação plena
da matéria de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
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no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al.
b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a

Instância.
Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista

per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2.a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto a questão de saber se as gratificações
de funcionário do casino são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Recurso n.o 20 452. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: João
Manuel Pereira Félix; Relator: Ex.mo Conso Dr. Rodrigues Pardal
(por vencimento).

Com fundamento em inconstitucionalidade, o contribuinte JOÃO
MANUEL PEREIRA FÉLIX, com os sinais dos autos, impugnou
judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro,
o acto de liquidação de IRS dos anos de 1989 pedindo a sua anulação
contenciosa.

Por sentença de fls. 60 a 68, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Faro julgou a impugnação procedente, com base
na inconstitucionalidade orgânica do arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.

Inconformada, a Fazenda Pública recorreu para este STA, pedindo
a revogação da sentença e a improcedência da impugnação judicial
com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alí-
nea a) e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange todas as
remunerações provenientes do trabalho por conta de outrem, con-
templando expressamente “. . . contrato de trabalho ou de outro a
ele legalmente equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um con-
ceito económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, al. a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito de
remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do
no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.
g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente arto 2o, no 3, al. h), do CIRS.
No seu parecer, o Mo Po junto deste STA suscitou a questão prévia

da incompetência deste STA em razão da hierarquia, pelo facto de
o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvida a Fazenda, a mesma entende que o recurso versa matéria
exclusivamente de direito, o mesmo entendendo o contribuinte.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Na conclusão b) das suas alegações, a Fazenda Pública sustenta

que as gratificações em causa “são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho”.

Mas essa conclusão de facto não ficou estabelecida na sentença
recorrida. Aliás, sobre essa questão o Mo Juiz de 1a instância concluiu,
de facto, de forma diferente, se não mesmo contrária: tais gratificações
não foram auferidas em resultado do contrato de trabalho.

Resulta do exposto que o recurso versa também matéria de facto,
o que impede este STA de sobre ele se pronunciar, por ser, para
tanto, competente o Tribunal Tributário de 2a Instância (artos 21o,
no 4, 32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).
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Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo Mo Po, em se declararem incompetentes
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e em de-
clarar competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator por Vencimento) — Santos Serra — José Joaquim Almeida Lo-
pes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo Decreto-Lei
no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela Lei no 3/83,
de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei n.o 128/83, de 12 de
Março, procurou alterar-se este estado de coisas e optar pelo sistema
germânico do recurso de revista per saltum. Para o efeito, o arto 721o,
no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei n.o 128/83, passou a admitir
recurso de revista, directamente para o Supremo Tribunal de Justiça,
da decisão do tribunal de comarca de que possa apelar-se e de que
seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde que esse recurso versasse
exclusivamente matéria de direito e o recorrente solicitasse a subida directa
do recurso para o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral
e unicamente a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
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do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o o
direito, e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente
subordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma
declaração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da
matéria de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 129/84. Nos termos do seu art.o 32.o, n.o 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1.a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do art.o 41.o, n.o 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2.a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria

de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2.a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no art.o 681.o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1.a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
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per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2.a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2.a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Suspensão da execução. Pagamen-
to no decurso da execução.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A suspensão da execução não se inclui no objecto da
oposição à execução fiscal, constituindo-se, antes, em ob-
jecto de incidente próprio, aberto por efeito de qualquer
dos eventos que a determinam.

2 — O pagamento da dívida exequenda só poderá servir de
fundamento da oposição quando integral e anterior à
instauração da execução.

Recurso: 20 537. Recorrente: Wilmar Anjos Oliveira; Recorrido: Fa-
zenda Pública; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que lhe negou
provimento ao recurso da sentença da 1a instância que, por sua vez,
lhe julgara improcedente a oposição deduzida contra a execução fiscal
movida para cobrança de 477 641$00, de dívida ao CRSS do Porto,
a Sete × Sete — Comércio de Produtos Horto-Frutícolas e Alimen-
tares, Lda, e que contra a oponente Wilmar Anjos de Oliveira re-
vertera, veio esta daquela recorrer, concluindo a sustentar que:

— o facto de a dívida exequenda estar a ser paga voluntariamente
por um co-obrigado solidário foi introduzida em tempo em juízo e
o pagamento parcial e a garantia prestada constitui um facto extintivo
(ou parcialmente extintivo) do direito, como tal devendo ter sido
valorado até porque à FN não é lícito recear não obter do obrigado
Manuel Lopes o pagamento em falta;

— não é aceitável remeter as questões de sustação e de extinção
da execução por cumprimento parcial da obrigação exequenda para
um foro não judicial;

— e não decidir a questão da nulidade da sentença da 1a instância;
— a decisão recorrida deveria ter conhecido de tais questões porque

a Rte pediu a extinção da execução e não apenas a sua sustação
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e com o fundamento em que o co-obrigado solidário estava não só
a pagar voluntariamente a quantia exequenda, como tinha constituído
garantias a favor da Fa Pa, pelo que, não o tendo feito, teria incorrido
na previsão da al. d) do no 1 do art. 668o do CPC.

Contra-alegou a Fa Pa, a sustentar o bem fundado do acórdão
recorrido.

O Exmo. Magistrado do Mo Po é de parecer que o recurso não
merece provimento, porquanto o tribunal recorrido conheceu das
questões de extinção e de suspensão da instância, não procedendo
as arguições de nulidade porque ao órgão não lhe foi arguida a nu-
lidade por omissão de pronúncia praticada pela 1a instância e conheceu
do facto de a dívida estar a ser paga voluntariamente, tendo decidido
de acordo com a lei a questão da suspensão e extinção da execução
em função do aludido pagamento voluntário.

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

”— Na execução fiscal supra mencionada em que é executada Se-
te × Sete — Comércio Produção Horto-Frutícolas Lda., por dívidas
ao Centro Regional de Segurança Social relativas às contribuições
do mês de Novembro e Dezembro de 1986, Janeiro a Junho de 1987
e Fevereiro de 1988, foi ordenada a reversão da execução contra
os sócios gerentes daquela, entre eles a ora oponente.

— Por escritura de 7/4/84 foi constituída a sociedade primitiva exe-
cutada, cujo arto 7o do pacto social tinha a seguinte redacção:

“1 — A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado, fica a cargo de todos os referidos sócios
que, desde já, são nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de três gerentes, devendo um deles ser um dos dois gerentes nomeados
em assembleia geral, os quais se manterão em efectivo serviço por
períodos anuais.

3 — Em assembleia geral serão distribuídas pelos gerentes as res-
pectivas tarefas, responsabilidades e remunerações.

4 — (. . .)”.
— Em assembleia geral de 2/5/84 foi deliberado que os dois sócios

que obrigavam conjuntamente a firma eram Manuel Lopes e Wilmar
Anjos Oliveira.

— Em assembleia geral de 9/5/84, foram distribuídos os cargos aos
sócios ficando a oponente com o sector da comercialização.

— Por escritura pública de 23/7/85, foi alterada a redacção do no 2
do arto 7o do pacto social, o qual passou a ter a seguinte redacção:

“2 — Qualquer dos gerentes poderá praticar actos de mero expe-
diente, mas, para obrigar a sociedade em qualquer acto, será indis-
pensável a intervenção de dois gerentes, um dos quais terá de ser
obrigatoriamente o sócio gerente Manuel Lopes, desde que as res-
ponsabilidades decorrentes desse acto sejam de valor superior a cem
mil escudos”.

— A oponente estava à frente da parte comercial da firma e o
sócio-gerente Manuel Lopes da administrativa”.

A)

Constituíram a sociedade primitiva executada, além da recorrente,
Manuel Lopes, João Francisco Coelho dos Santos, Armando Dionísio
Ferreira, Manuel Torres da Silva, Rodrigo de Oliveira Rebelo e Olavo
António Flora Proença — documentos de fls. 9 a 16.
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B)

O gerente Manuel Lopes gozava de ascendente sobre os outros
gerentes, decidindo assuntos relativos à administração da sociedade
sem consultar os demais, situação que se acentuou com o decorrer
do tempo — depoimentos de fls. 59 a 61.

C)

A recorrente limitava a sua actuação na sociedade à venda dos
produtos por ela comercializados e à assinatura de cartas e cheques,
por vezes em branco — depoimentos de fls. 59 a 61.

D)

A dívida exequenda estava a ser paga, à data de 6 de Dezembro
de 1994, por Manuel Lopes, em prestações, ao abrigo do artigo 279o

do Código de Processo Tributário — documento de fls. 58.

No que respeita à arguição de nulidade do acórdão recorrido, por
omissão de pronúncia sobre a questão da nulidade da sentença da
1a instância, vê-se no respectivo texto que o aresto expressamente
referiu que o “tema fica fora do âmbito do recurso” por não terem
sido identificadas as questões que deviam ter sido apreciadas pela
decisão recorrida e não ter sido transposta a arguição para as
conclusões.

Assim se pronunciou o aresto, considerando o ponto fora do objecto
do recurso, sendo que tal solução se funda na ocorrência processual
verificável nos autos e logra acolhimento na lei, nos termos do
art. 690o/1 do CPC, que prescreve ao recorrente indicar os funda-
mentos por que pede a anulação da decisão.

Daí que decaia a pretensão da Rte.
Argúi-se ainda nulidade por omissão de pronúncia acerca das ques-

tões propostas em torno dos pedidos de suspensão e extinção da
execução fundados no processamento do pagamento voluntário da
quantia exequenda e prestação de garantias a favor da Fa Pa pelo
co-obrigado Manuel Lopes.

Também a esta matéria o aresto recorrido foi sensível (na parte
em que julga improcedente a conclusão c) das alegações), chegando
a pronunciar-se fundamentado na solidariedade da responsabilidade
com a do gerente que vem procedendo ao pagamento, do que faz
derivar a subsistência da obrigação até ao integral cumprimento, no
facto de o pagamento em prestações e da prestação de garantias
não implicar a extinção da execução e da sustação da mesma estar
fora do objecto do processo de execução e de ser da competência
da autoridade a quem cabe a direcção do processo executivo.

É um largo espectro cognitivo que satisfaz o cumprimento do dever
de resolver as questões suscitadas que o art. 660o/2 do CPC impõe
ao juiz e que incumprido conduz à pretendida nulidade da decisão.

Assim também tal pretensão à anulação improcede.
A final, e contraditoriamente com a arguição de nulidade, o tribunal

recorrido sempre se decidiu sobre a matéria, tanto assim que er-
radamente não valorou o pagamento parcial e a prestação de garantias
como facto extintivo e remeteu as questões de sustação e de extinção
para foro alheio.

A isto chegou o arrazoado da Rte!
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O objecto da oposição à execução fiscal coincide com a pretensão
do oponente em demonstrar ser infundada a pretensão do exequente
(assim funciona como contestação à execução) e em causar a extinção
da execução, com base nos fundamentos do elenco do art. 286o do
CPT.

Por isso, e desde logo, não se inclui, entre os seus pedidos viáveis,
uma providência como a suspensão ou sustação da execução, que
poderá ocorrer por efeito de vários eventos jurídicos (art. 255o (re-
clamação graciosa, impugnação judicial e recurso judicial que tenham
por objecto a legalidade da dívida exequenda e o recebimento da
oposição à execução, cf. art. 294o), art. 283o/1 (pagamento em pres-
tações do art. 279o), desde que acompanhados de garantias do art. 282o

ou de penhora.
Não é, pois, de conhecer e decidir dentro do objecto do proce-

dimento, como correctamente julgou a instância recorrida, sendo de
apreciar em incidente próprio, aberto por efeito de tais eventos ou
de requerimentos correlativos, dentro das competências estabelecidas
no art. 237o. Que, no caso do pagamento em prestações serão da
repartição de finanças respectiva.

Já a extinção da execução, como se escreveu, é o pedido viável
e próprio da oposição e funda-se, viavelmente, no pagamento da dívida
exequenda (art. 286o/e), mas somente quando integralmente realizado
e antes da instauração da execução (cf. Laurentino Araújo, Processo
de Execução Fiscal, p. 273).

Se o pagamento se efectiva depois, a consequência será a extinção
da execução, nos termos do art. 348o, por despacho do chefe de re-
partição de finanças, o que determina a extinção da instância da opo-
sição por impossibilidade da lide, a que falta objecto.

Assim, o fundamento invocado pela Rte não logra procedência,
tal como decidiu a instância recorrida.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 60 %.

5 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Figueiredo — Coelho Dias — Lú-
cio Barbosa. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

Se no recurso interposto de decisão do Tribunal Tributário
de 1a Instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o S.T.A. incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Recurso n.o 20 684. Recorrente: Manuel António Gonçalves Dias Fer-
reira; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Vítor
Meira.

Manuel António Gonçalves Dias Ferreira deduziu oposição a exe-
cução primitivamente instaurada contra “Sanurb, Saneamento, Ur-
banização e Trabalhos de Engenharia, Lda.” que contra si reverteu
na qualidade de gerente responsável pedindo que, com a procedência
da oposição, fosse decretada a extinção da instância executiva.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Coimbra foi a oposição julgada improcedente salvo quanto à dívida
de Contribuição Industrial de 1986.

Inconformado com o decidido recorreu o opoente para este Su-
premo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da sentença e
a extinção da execução. Formulou as seguintes conclusões:

1o As normas contidas no artigo 16o do CPCI e no artigo único
do Decreto-Lei no 68/87 são normas fiscais de sanção;

2o Com efeito, ao abrigo de tais dispositivos, os gerentes de so-
ciedades de responsabilidade limitada são (sancionatoriamente) res-
ponsabilizados pelo pagamento de impostos sem que relativamente
a eles se verifiquem os respectivos pressupostos de incidência, em
virtude de imputação que lhes é feita da prática de um acto ilícito,
acompanhada de um juízo de culpa quanto à sua actuação;

3o Como normas de sanção, são-lhes aplicáveis os princípios cons-
titucionais de direito sancionatório, em particular o princípio da apli-
cação retroactiva da lei de conteúdo mais favorável ao infractor, de-
corrente do no 4 do artigo 29o da Constituição;

4o O regime emergente do Decreto-Lei no 68/87 consagra um regime
mais favorável que o decorrente do artigo 16o do CPCI, nomeada-
mente quanto à caracterização do ilícito e ao regime de culpa, bem
como quanto à distribuição do ónus da prova;

5o Assim sendo, o regime do Decreto-Lei no 68/87 é de aplicar
retroactivamente quando esteja em causa a responsabilidade pelo pa-
gamento de dívidas tributárias geradas antes da entrada em vigor
deste diploma;

6o Em qualquer caso, este diploma sempre será de aplicar às dívidas
que tenham sido postas à cobrança após a sua entrada em vigor;

7o Para que possa ocorrer a vocação responsabilizatória ao abrigo
deste normativo, o exequente tem que alegar que o revertendo exerceu
uma gerência no decurso da qual, e com culpa sua, ocorreu urna
insuficiência patrimonial para satisfação dos créditos do Estado por
impostos, competindo-lhe depois fazer a respectiva prova, nos termos
do artigo 487o, no 1 do Código Civil;

8o Nos autos de execução em análise, o exequente não alegou quais-
quer factos susceptíveis de concretizar a referida vocação respon-
sabilizatória, pelo que a douta sentença recorrida deveria ter julgado
integralmente procedente a oposição que o recorrente, em tempo
e boa forma, apresentou;

9o Na medida em que julgou a legitimidade do ora recorrente à
luz do disposto no artigo 16o do CPCI, sem atender às alterações
introduzidas pelo artigo único do Decreto-Lei no 68/87, a douta sen-
tença recorrida violou, pois, além destas disposições, o princípio cons-
titucional da aplicação retroactiva da lei mais favorável ao infractor;
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10o Não considerando o artigo 16o do CPCI e o artigo único do
Decreto-Lei no 68/87 como normas de sanção, deveria a sentença
recorrida, na parte em que não fez aplicação deste preceito, fazer
apelo ao preceituado no artigo 13o do Código do Processo Tributário;

11o Com efeito, nesse pressuposto, as disposições contidas no CPT
são de aplicação imediata, o que significa, quanto ao artigo 13o de
tal diploma, e porque reveste natureza material, ser o mesmo re-
troactivamente aplicável;

12o É o que decorre do artigo 2o, no 1, do Decreto-Lei no 154/91,
de 23 de Abril;

13o O regime do artigo 13o do CPT sempre seria, pois, aplicável
aos processos de execução fiscal pendentes por dívidas de contri-
buições e impostos, quer estes tenham nascido antes quer depois da
entrada em vigor do Decreto-Lei no 68/87;

14o Quer a letra quer o espírito do artigo 2o no 1 do Decreto-Lei
no 154/91 rejeitam qualquer interpretação restritiva desta disposição
legal no sentido de o seu âmbito de aplicação se limitar às disposições
contidas no CPT que revistam natureza processual;

15o Resulta dos autos que o património da SANURB, primitiva
executada, se revelou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais
exequendos.

16o Como resulta do probatório que tal insuficiência não se deveu
a uma gestão culposa da SANURB;

17o Com efeito, se é certo que o património social se mostrou
insuficiente, é certo também que tal facto se deveu a factores exógenos
à vida da sociedade e cujo controle em absoluto escapou aos seus
gerentes;

18o Devido à actuação dos gerentes da primitiva executada, foi
guardado e preservado o património social, e foi este afectado à ex-
clusiva função de satisfazer os créditos de terceiros, em particular
da Fazenda Nacional;

19o Tem pois de se concluir que o Direito não censura a conduta
do recorrente, o qual, afinal, agiu com a prudência e o zelo que,
face à situação concreta em análise, lhe era exigível;

20o Donde, também à luz do artigo 13o do Código do Processo
Tributário, é patente a ilegitimidade do recorrente na execução contra
si revertida, por se não verificarem os pressupostos de que a lei faz
depender a sua potencial vocação responsabilizatória;

21o Termos em que, à luz do disposto no no 1, do artigo 13o,
e na alínea b), do no 1, do artigo 286o do Código de Processo Tributário,
se impõe a extinção da instância executiva, no que ao ora recorrente
concerne, quanto à totalidade da quantia exequenda;

22o A douta sentença sob recurso, na medida em que considerou
apenas parcialmente procedente a arguição da ilegitimidade do ora
recorrente, violou, pois, nomeadamente, o artigo 2o no 1 do Decreto-
-Lei no 154/91, e os artigos 13o e 286o e seguintes do CPT.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal
para conhecer do recurso por o mesmo não ter por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou os seguintes factos:
Com base na falta de pagamento das dívidas tributárias foi ins-

taurada execução fiscal contra a entidade devedora, a sociedade Sa-
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nurb — Saneamento, Urbanização e Trabalhos de Engenharia, Lda.
provenientes de Contribuição Industrial (1986) 6.566.811$00, Con-
tribuição Industrial (1985) 6.977.386$00, Contribuição Industrial
(1981) 680.122$00, Imposto Profissional (1982) 1.075.756$00, Juros
Compensatórios (1982) 180.213$00;

Verificada a insuficiência patrimonial da executada originária para
o pagamento das supra identificadas dívidas tributárias, a execução
reverteu contra o oponente.

O oponente foi citado para a execução, como responsável sub-
sidiário, no dia 14 de Junho de 1994, tendo apresentado a petição
de oposição no dia 12 de Julho seguinte.

A SANURB foi constituída por diversos retornados das ex-colónias
portuguesas em África.

A SANURB constituiu um projecto profissional e empresarial ba-
seado num estudo de viabilidade económica que assegurava ter a
área do saneamento básico e das infra-estruturas boas perspectivas,
dado constituir uma aposta da generalidade das autarquias locais.

O financiamento de arranque da empresa foi assegurado por um
empréstimo da Comissão Interministerial de Financiamento dos Re-
tornados (CIFRE) e da Caixa Geral de Depósitos.

O contrato em que ficou firmado o mencionado apoio financeiro
impunha condições quanto aos sectores de actividade em que a so-
ciedade podia operar, quanto à reposição e flexibilidade do parque
de máquinas, bem como quanto a qualquer alteração do pacto social,
incluindo a estrutura do corpo de sócios.

No sector das obras públicas sentiram-se os efeitos da recessão
nacional e internacional do início dos anos oitenta.

A inflação e as taxas de juro atingiram valores que criaram de-
sajustamentos nos preços das obras, cuja execução se prolonga no
tempo.

Os clientes da SANURB eram exclusivamente Câmaras Municipais
e outras entidades públicas.

Várias entidades, em especial as Câmaras Municipais, atrasaram
os seus pagamentos, multiplicando a emissão de declarações de dívida.

Com as declarações de dívida não era possível comprar os materiais
necessários para o andamento das obras, nem podiam ser pagos os
salários dos trabalhadores afectos às obras.

As declarações de dívida também deixaram de ser aceites pelas
entidades bancárias para a concessão de crédito.

A sociedade tentou diversificar o seu âmbito de actuação mas não
dispunha de capitais e de um parque de máquinas e de equipamentos
que lhe permitissem.

Na sequência de medidas adoptadas pelos responsáveis da SA-
NURB, todo o seu património foi guardado e conservado.

A sede social e o estaleiro foram penhorados num processo de
execução fiscal para pagamento de contribuições para a Segurança
Social, tendo sido vendidas em hasta pública.

A sociedade não tinha mais património.
Face à inscrição no 10450 da Conservatória do Registo Comercial

de Coimbra, o oponente foi nomeado gerente da sociedade SA-
NURB — Saneamento, Urbanização e Trabalhos de Engenharia, Lda.
por Assembleia Geral realizada em 30 de Novembro de 1982, onde
foi lavrada a acta no 19.
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O oponente foi funcionário da Comportel.
O oponente assinou as declarações modelo 2 da Contribuição In-

dustrial dos exercícios de 1982, 1983 e 1984, apresentados em 19.10.83,
16.07.84, 11.07.85.

Foi ainda o oponente quem juntamente com outro, assinou a de-
claração modelo no 2 do Imposto de Mais-Valias.

Conforme decorre dos registos efectuados na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Coimbra, é o oponente um dos gerentes constantes
do último averbamento.

De acordo com os títulos executivos de fls. 33 a 37 a dívida exe-
quenda respeitante a Contribuição Industrial Grupo-A do exercício
do ano de 1986, foi posta à cobrança depois de 9 de Fevereiro de
1987.

Considera-se reproduzido o teor dos documentos de fls. 93 a 101
dos autos.

Logra prioridade o conhecimento da questão prévia de incompe-
tência hierárquica suscitada pelo Ministério Público.

Nos termos dos artigos 167 do Código do Processo Tributário e
32 no 1 alínea b) do ETAF este Supremo Tribunal conhece dos recursos
dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo fundamento
em matéria de direito. Este Tribunal tem vindo a decidir em inúmeros
acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof. Manuel de Andrade
de que a competência se afere pelo “quid disputatum” e não pelo
“quid decisum”, que para a determinação da competência do tribunal
não importa saber se a matéria invocada releva ou não para a decisão
do recurso por a questão da competência ter de ser previamente
resolvida.

Como bem refere o Ministério Público a recorrente sustenta nas
alegações e conclusões que a insuficiência do património para pa-
gamento das dívidas exequendas se deveu a factores exógenos à vida
da sociedade cujo controle escapou em absoluto aos seus gerentes
(17a), que foi devido à actuação destes que o património social foi
guardado e preservado e afectado à exclusiva função de satisfazer
os créditos de terceiros e em particular os da Fazenda Nacional (18a)
e que tem de se concluir que a sua conduta não é censurável por
ter agido com a prudência e o zelo que, face à situação concreta
lhe era exigível (19a).

Constituindo tais afirmações questões de facto de que o recorrente
pretende extrair efeitos jurídicos e que não foram considerados “qua
tale” na sentença recorrida, não pode este Tribunal deles conhecer
por a sua competência se cingir como dissemos, à matéria de direito,
verificando-se, consequentemente incompetência do tribunal em razão
da hierarquia.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
zão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo para o efeito com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente fixando em 15.000$00 a taxa de justiça e
em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. – Vítor Manuel Marques Meira –
Ernâni Marques da Silva Figueiredo – Luís Filipe Mendes Pimentel. –
Fui presente: Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Contribuição Industrial. Provisões. Cessão de créditos. Acti-
vidade normal da empresa.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As provisões são custos destinados a ocorrer a factos
que envolvem grandes probabilidades de encargos depen-
dentes de ocorrências incertas.

II — A cessão de créditos de uma empresa industrial e co-
mercial para outra não constitui actividade normal para
sobre ela se constituírem provisões.

Recurso n.o 20.722. Recorrente: BBC Brown Boveri, Lda; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: EXMO CONSo Dr. VÍTOR MEIRA.

“BBC Brown Boveri, Lda.” impugnou no Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto a liquidação adicional de Contribuição Industrial
- Grupo A que lhe foi adicionalmente liquidada, referente ao ano
de 1988, no montante de 8.147.226$00, referindo que a Administração
Fiscal, por uma interpretação restritiva do conceito de actividade nor-
mal, não considerou o acréscimo de 21.161.626$00 que tinham por
fim a cobertura de créditos de cobrança duvidosa, tendo acrescentado
tal montante ao lucro tributável. Referiu ainda que a Fiscalização
pretendia expurgar da base do cálculo da provisão o valor de
278.451.003$00 resultante da transferência das existências da BBC
para a ABB, empresa detida pelos mesmos sócios, a qual deveria
ser considerada como venda a crédito. Pedia a anulação da contri-
buição industrial que entendia indevidamente liquidada.

A impugnação foi julgada improcedente pelo Mo Juiz do referido
Tribunal por entender que as importâncias em causa não podiam
ser consideradas provisões para efeitos do disposto no artigo 22o por
não se enquadrarem na alínea c) do artigo 33o, ambos do Código
da Contribuição Industrial.

Inconformada com a decisão recorreu a impugnante para este Su-
premo Tribunal Administrativo pedindo a anulação da liquidação adi-
cional efectuada, formulando as seguintes conclusões:

1 - As provisões para créditos de cobrança duvidosa foram cons-
tituídas pela recorrente no âmbito da sua actividade normal e mo-
tivadas pela mesma, nos termos do arto 33o do então Código da Con-
tribuição Industrial.

2 - O arto 26o do referido Código da Contribuição Industrial con-
sidera como custo para efeitos fiscais as provisões que os contribuintes,
nos termos legais, devidamente constituíssem, o que se verificou na
realidade.

3 - Provisões essas, que constituindo custos certos de montante
incerto se mostram indispensáveis suportar, para a manutenção da
fonte produtora e realização dos proveitos ou ganhos declarados nesse
exercício, seriam considerados como custo para efeitos fiscais, nos
termos do arto 33o e 26o do citado Código da Contribuição Industrial.

4 - Os proveitos e os custos, nos termos do Código, devem decorrer
do saldo apurado para efeitos contabilísticos, com as correcções que
preceito legal consignava. Arto 20o do CCI.
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5 - Tendo em consideração que o resultado contabilístico era en-
contrado, de acordo com o POC e os sãos princípios contabilísticos,
conforme se encontra consignado na letra e espírito do arto 22 do
CCI.

6 - Assim sendo, a Recorrente com base no POC e nos princípios
contabilísticos, procedeu à contabilização das provisões para crédito
de cobrança duvidosa, nos termos dos artos. 22o, 26o e 33o do CCI.

7 - Ora a Administração Fiscal, ao ter procedido às correcções
ao lucro tributável da Recorrente, violou os preceitos legais, arto 22o,
26o e 33o do CCI, bem como a interpretação e aplicação conjugada
dos mesmos.

Pelo exposto, entende a Recorrente que as correcções efectuadas
devem ser anuladas porquanto:

- As provisões foram constituídas nos termos legais;
- O resultado fiscal foi calculado e alicerçado no que estipula o

Código;
- O resultado contabilístico, foi encontrado de acordo com os sãos

princípios da contabilidade, os quais sempre foram observados pela
Recorrente na organização da sua escrita.

Pelo que a Administração Fiscal interpretou erroneamente e violou
as normas legais, arto 22o, 26o e 33o do Código da Contribuição In-
dustrial, facto este que por si só, justifica que se proceda à anulação
das correcções efectuadas, fazendo-se assim a necessária justiça.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do parcial provimento do recurso, entendendo não poder
considerar-se a cessão de créditos como resultante da actividade nor-
mal da empresa mas admitindo que os créditos resultantes da venda
das mercadorias fossem tidos em conta para cálculo de provisão para
cobertura de créditos de cobrança duvidosa.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1o - Como resultado de fiscalização tributária a matéria colectável

referente ao exercício de 1988 foi acrescida do montante de
21.161.626$00 por se entender que tal montante não deveria ser con-
siderado provisão para cobertura de créditos de cobrança duvidosa.

2o - Os serviços de fiscalização constataram que a impugnante cessou
a actividade e cedeu os seus créditos à sociedade ASEA Brown Boveri
Electrica Limited em 24.06.1988 (cf. escritura de fls. 43 e 44 do livro
68-G do 6o Cartório Notarial de Lisboa).

3o - Todavia apesar dessa cessão a impugnante não repôs o excesso
de provisão e procedeu até ao seu reforço em 5.249.168$00.

4o - A Administração incluiu para efeitos de tributação o montante
de 278.451.003$00 resultante da transferência de existências e esta
cedência ser efectuada a preços de custo.

A questão fundamental que se coloca no presente recurso consiste
em saber se a empresa BBC podia estabelecer provisões para créditos
de cobrança duvidosa face à cessação da sua actividade.

A contribuição industrial, nos termos do artigo 1o do respectivo
código, incidia sobre os lucros imputáveis ao exercício de qualquer
actividade, embora acidental, de natureza comercial ou industrial.
O artigo 26 do CCI referia deverem considerar-se custos ou perdas
imputáveis ao exercício os que, dentro de limites tidos como razoáveis
pela DGCI, se houvesse tornado indispensável suportar para a rea-
lização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção
da fonte produtora, incluindo neles as provisões. Por seu turno o
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artigo 33 do CCI explicita quais as provisões que podem ser con-
sideradas para efeitos do no 8 do arto 26, contemplando na alínea c)
“as que tiverem por fim a cobertura de créditos de cobrança duvidosa,
calculadas em função da soma dos créditos resultantes da actividade
normal da empresa existentes no fim do exercício”. É este o tipo
de provisão que está em causa no caso vertente pelo que somente
em relação a ele caberá apreciar a situação em concreto.

As provisões respeitam a prejuízos simplesmente prováveis ou a
prejuízos certos mas de montante indeterminado que se destinam
a amparar situações indecisas ou pendentes que passam de um exer-
cício para outro, consubstanciando uma retenção de proveitos para
cobrir encargos futuros aleatórios - cf. Rogério Fernandes Ferreira
e Prof. Gonçalves da Silva (CTF 65-47 e 21-95). São pois diferentes
os conceitos de provisões e de reservas. As primeiras são custos para
ocorrer a factos que envolvem grandes probabilidades de encargos
dependentes de ocorrências incertas e são contabilizadas como ele-
mentos negativos antes do apuramento dos resultados; as segundas
são previsões quanto a riscos futuros, normalmente feitas à custa
dos lucros distribuíveis, realizando-se depois da aprovação das contas
do exercício (cf. Vítor Faveiro - Noções Fundamentais do Direito
Fiscal Português, II vol., fls. 636 e seguintes). Embora a recorrente
refira serem diferentes os dois conceitos acaba por misturá-los nas
suas alegações.

O § 2o do artigo 33 do CCI refere, por seu turno, que “as provisões
que não devam subsistir por não se terem verificado os eventos a
que se reportam, e bem assim as que forem utilizadas para fins diversos
dos expressamente previstos neste artigo, considerar-se-ão proveitos
ou ganhos do respectivo exercício”. Quer isto dizer que nos exercícios
seguintes àquele em que a provisão foi constituída tem que haver
um controlo contabilístico para que as provisões para eventos que
não ocorreram (in casu o recebimento de um crédito cuja cobrança
era duvidosa) sejam depois contabilizadas como proveitos ou ganhos
no exercício seguinte em que ocorreram. Não estando os pressupostos
da tributação na disponibilidade do contribuinte, só ocorrendo os
custos a que se refere o arto 26 poderá haver as provisões previstas
no arto 33.

No caso vertente a recorrente constituiu provisões para créditos
de cobrança duvidosa. Todavia cedeu tais créditos a outra empresa
que absorveu igualmente todo o seu património. Tal cessão de créditos,
para além de se não incluir na actividade normal da empresa que,
como se referiu, é condição necessária para a constituição da provisão,
não permitiria também o controlo contabilístico posterior a que se
refere aquele § 2o e a contabilização como proveitos quando os cré-
ditos fossem cobrados por entretanto ter cessado a actividade da
empresa.

Pretendia também a recorrente que fosse considerado para o cálculo
das provisões o crédito resultante da venda a preço de custo de todas
as suas existências à ABB. Embora nas alegações de recurso tal questão
não surja já expressamente referida afigura-se-nos que ela se inclui
implicitamente na referência às correcções ao lucro tributável que
vinha sendo discutida nos autos. Por isso nos debruçaremos sobre
ela. Será que a venda das existências da empresa a preço de custo
se pode incluir na sua actividade normal? A actividade normal da
empresa era o fabrico e comercialização de artigos eléctricos. A alie-
nação de todo o seu património a outra empresa não se confunde



350

com o exercício da sua actividade normal. A venda das existências
a preço de custo não se torna indispensável para a realização dos
proveitos e para a manutenção da fonte produtora, como preconiza
o arto 26. Pelo contrário a venda do património inviabiliza a fonte
produtora. Note-se que não estão aqui em causa as provisões previstas
na alínea d) do arto 33 mas as da alínea c). Por isso se nos afigura
ter a Fazenda Pública agido correctamente ao não considerar tais
montantes utilizáveis no cálculo das provisões. Para além de, como
atrás referimos, a cessação da actividade da empresa não permitir
a constituição de provisões para créditos de cobrança duvidosa por
os créditos que entretanto viessem a ser cobrados não serem já con-
tabilizáveis como proveitos da empresa por virtude da cessação da
sua actividade.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando em 60 % a procuradoria.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Incompetência do S. T. A., em razão da hierarquia. Questão
de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos é competente para conhecer do recurso o T. T.
de 2.a Instância e não o S. T. A., independentemente
do relevo de tais factos na solução jurídica.

II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.

Recurso n.o 20.747. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Viri-
diano José Frederico Romão; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. VIRIDIANO JOSÉ FREDERICO ROMÃO, identificado nos
autos, impugnou judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância de Faro, a liquidação de IRS relativo ao ano de 1992.

O Meritíssimo Juiz do referido tribunal proferiu, a final, sentença,
julgando a impugnação procedente, anulando, em consequência, o
acto de liquidação impugnado.
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Inconformado com esta decisão o representante da Fazenda Pública
interpôs recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes
conclusões nas respectivas alegações de recurso:

”a) A autorização legislativa concedida pelo arto. 4o, nos 1 e 2,
alínea a) e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro abrange todas
as remunerações provenientes do trabalho por conta de outrem, con-
templando expressamente “. . . Contrato de trabalho ou de outro a
ele legalmente equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto. 4o, nos 1 e 2,
alínea a) e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito
de remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h)
do no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto. 2o, no3, alínea h) do
CIRS;

g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais
aplicáveis, designadamente arto2, no3, alínea h) do CIRS.”

Contra-alegou o impugnante sustentando que o recurso não merece
provimento.

Neste Supremo Tribunal o EPGA defende a incompetência, em
razão da hierarquia, do mesmo Tribunal.

Ouvidas as partes sobre esta questão prévia, nada disseram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Exmo Magistrado do M. P..
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-

téria (vide artos 101o e 102o do C.P. Civil, 45o, do C.P.T., 5o do
ETAF e 2o e 3o da L.P.T.A.), prejudicando, se procedente, a apreciação
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então: Dispõe o arto 32o, 1, b), do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“. . .
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria

de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto

não será este Supremo Tribunal o competente mas sim o Tribunal
Tributário de 2a Instância, face ao disposto no arto 41o, no 1, al.a)
do ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreve o ilustre Magistrado:
“Na conclusão b) das suas alegações a recorrente Fazenda Pública

afirma factos que o Mo Juiz “a quo” não estabeleceu, e dos quais
pretende extrair consequências jurídicas.”

Concordamos.
Na verdade, vêm alegados factos que não foram levados ao

probatório.
Significa isto que o recurso não tem como exclusivo fundamento

matéria de direito.
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E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Tributário de 2a Instância, face aos normativos legais atrás
citados.

Pode, entretanto o recorrente prevalecer-se do disposto no arto. 47.,
no 2, do C.P.T..

3- Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelo representante da Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Barbosa — Vítor Meira —
Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Incompetência do S.T.A., em razão da hierarquia. Questão
de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos é competente para conhecer do recurso o T.T. de
2a Instância e não o S.T.A., independentemente do relevo
de tais factos na solução jurídica.

II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.

Recurso no 20 759. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José
António Rodrigues. Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES, identificado nos autos, im-
pugnou judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Faro, a liquidação de IRS relativo ao ano de 1990.

O Meritíssimo Juiz do referido tribunal proferiu, a final, sentença,
julgando a impugnação procedente, anulando, em consequência, o
acto de liquidação impugnado.
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Inconformado com esta decisão o representante da Fazenda Pública
interpôs recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes
conclusões nas respectivas alegações de recurso:

”a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2,
alínea a) e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro abrange todas
as remunerações provenientes do trabalho por conta de outrem, con-
templando expressamente “... Contrato de trabalho ou de outro a
ele legalmente equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito de
remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do
no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, alínea h) do
CIRS;

g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais
aplicáveis, designadamente art.o 2.o, n.o 3, alínea h), do CIRS.”

Contra-alegou o impugnante sustentando que o recurso não merece
provimento.

Neste Supremo Tribunal o EPGA defende a incompetência, em
razão da hierarquia, do mesmo Tribunal.

Ouvidas as partes sobre esta questão prévia, nada disseram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Exmo Magistrado do M.P.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-

téria (vide artos 101o e 102o do C.P. Civil, 45o, do C.P.T., 5o do
ETAF e 2o e 3o da L.P.T.A.), prejudicando, se procedente, a apreciação
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então:
Dispõe o arto 32o, 1, a), do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria

de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto

não será este Supremo Tribunal o competente mas sim o Tribunal
Tributário de 2a Instância, face ao disposto no arto 41o, no 1, al. a),
do ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreve o ilustre Magistrado:
“Na conclusão b) das suas alegações a recorrente Fazenda Pública

afirma factos que o Mo Juiz “a quo” não estabeleceu, e dos quais
pretende extrair consequências jurídicas.”

Concordamos.
Na verdade, vêm alegados factos que não foram levados ao

probatório.
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Significa isto que o recurso não tem como exclusivo fundamento
matéria de direito.

E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Tributário de 2a Instância, face aos normativos legais atrás
citados.

Pode, entretanto o recorrente prevalecer-se do disposto no arto 47,
no 2, do C.P.T.

3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelo representante da Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Art.89o, a), do CPCI. Abertura
do cofre.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No regime do CPCI, o prazo de 90 dias, para dedução
de impugnação judicial, contava-se, no caso da alínea
a) do art.89o, do dia imediato, inclusive, ao da abertura
do cofre.

2 — A abertura do cofre, que correspondia ao início ou aber-
tura da cobrança virtual, pressupunha o anterior débito
ao tesoureiro, mediante a entrega dos conhecimentos ou
títulos de cobrança, constituindo-o na obrigação de cobrar
”tributo”.

3 — Essa cobrança podia ser à boca do cofre, isto é, sem
juros de mora, ou acrescida, já, de tais juros, nos casos
em que a cobrança se convertia de eventual em virtual,
para efeitos de relaxe.

Recurso No20.828 de que é recorrente Farol - Empreendimentos Ur-
banos, Lda e recorrida a 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. ”Farol - Empreendimentos Urbanos, Lda”, inconformada com
a decisão de fls. 34, na qual a Mma. Juíza do 1o Juízo, 2a Secção,
do T.T. de 1a Instância do Porto, indeferiu, liminarmente, a petição
de fls.2 dos autos, por julgar verificada a excepção da caducidade
do direito de impugnar a liquidação de IVA, relativa a 1986, e res-
pectivos juros compensatórios, nos montantes de, respectivamente,
792.269$00 e 226.784$00, veio recorrer da mesma para este STA,
assim concluindo, em síntese, a alegação do recurso:

- A recorrente (R.), notificada para pagar o imposto em causa
nos termos do ofício de fls.7, requereu, em 19.9.91 - antes, portanto,
de decorrerem 90 dias sobre o dito ofício -, lhe fossem certificadas
as datas do débito ao tesoureiro e da abertura do cofre para a cobrança
virtual - fls.14;

- Referindo nesse requerimento que a certidão se destinava a instruir
impugnação judicial a deduzir pela requerente;

- Na certidão passada exarou-se que o débito ao tesoureiro foi
feito em 1.10.91, pelo conhecimento no843, e que a abertura do cofre
ocorrera em 2.10.91 - fls.15;

- Também a informação oficial de fls.29 indica que o débito ao
tesoureiro foi feita em 1.10.91;

- Tanto a certidão de fls.15, como aquela informação de fls.29,
são documentos autênticos fazendo prova plena daquelas ocorrências,
nas mencionadas datas;

- O prazo de 90 dias para deduzir a impugnação começou a corre
em 3.10.91, nos termos do art.89o, a), do CPCI, completando-se em
31.12.91;

- A petição de fls.2 foi apresentada em 27.12.91, logo tempesti-
vamente, contrariamente ao decidido;

- Decidindo, como decidiu, violou a decisão as normas dos
arts.369o, 1, e 371o, 1, do C.Civil, e do art. 7o do DL. 154/91, de
23 Abril, pelo que deve ser revogada, baixando os autos ao tribunal
”a quo”, para se conhecer da deduzida impugnação.

1.1. Contra-alegou a Fa Pa, pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.

1.2. O Exmo. Magistrado do Mo Po, junto deste STA, emitiu parecer
no sentido de o recurso merecer provimento.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No despacho recorrido e com vista a ajuizar da tempestividade

da impugnação deduzida, ponderou-se que, face aos elementos cons-
tantes dos autos e do processo administrativo apenso, a situação fáctica
era a seguinte:

Fixados à impugnante a base tributável em IVA, relativamente a
1986, e o imposto e juros compensatórios devidos, e indeferida a
reclamação apresentada nos termos do art. 84o, 5, do CIVA, com
notificação daquela, em 24.7.91, desse indeferimento e para pagar
eventualmente, no prazo de 15 dias, os montantes liquidados, pro-
cedendo-se à cobrança virtual, findo esse prazo, se o pagamento não
fosse efectuado, converteu-se a receita eventual em virtual em 1.10.91,
com o débito ao tesoureiro, por tal pagamento não ter ocorrido, tendo
a impugnação sido apresentada em 27.12.91.

Seguidamente, considerou-se aplicável, no caso, o disposto no art.7o

do DL. 154/91, de 23 Abril, devendo contar-se o prazo da impugnação
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judicial nos termos do art. 89o, a), do CPCI, ou seja, do dia imediato
ao da abertura do cofre.

E, após análise do que era a cobrança eventual e virtual e em
que consistia a ”abertura do cofre”, bem como a cobrança ”à boca
do cofre”, à luz do disposto nos arts. 19o, 20o e 28o, b), do CPCI,
concluiu-se que ”... a abertura do cofre é o primeiro dia de pagamento
à boca do cofre, sem juros de mora, pelo que, se após o débito ao
tesoureiro a divida ficar logo sujeita a juros de mora, então o pa-
gamento à boca do cofre coincide com a cobrança eventual”.

Assim, porque no caso dos autos, nos termos dos art.27o, 2, do
CIVA, e 28o, b), do CPCI, após o débito ao tesoureiro o pagamento
era já com juros de mora, sendo a conversão da cobrança do IVA
de eventual para virtual para efeitos de relaxe, a abertura do cofre
ocorrera antes do débito ao tesoureiro, no primeiro dia da cobrança
eventual, em 24.7.91, data em que a impugnante fora notificada para
pagamento do imposto no prazo de 15 dias.

E, consequentemente, devendo contar-se o prazo para impugnar
do dia imediato ao da abertura do cofre, caducara já o direito de
impugnar a liquidação quando a petição foi apresentada em 27.12.91,
pelo que, julgando-se verificada a excepção de caducidade desse di-
reito, se indeferiu, liminarmente, a petição.

2.1. Ora, para além de considerações que se mostram correctas,
incorreu o despacho recorrido, porém, em erro de interpretação da
lei, ao entender que a abertura do cofre, para os efeitos previstos
no art. 89o, a), do CPCI, nos casos em que a conversão da cobrança
de eventual para virtual é para efeitos de relaxe e o pagamento já
fica sujeito a juros de mora, ocorria antes do débito ao tesoureiro,
coincidindo com a cobrança eventual.

Efectivamente, nos termos do art. 89o, alíneas a) e b), do CPCI,
o prazo de 90 dias para deduzir impugnação contava-se do dia imediato
ao da cobrança do tributo, se feita eventualmente, ou ao da abertura
do cofre para a sua cobrança.

O que estava de harmonia com o disposto no art. 19o, desse diploma,
que distinguia as duas formas de cobrança dos impostos: virtual ou
eventual.

Prevendo o § 2o desse preceito a conversão da cobrança eventual
em virtual, quando o pagamento eventual não fosse realizado.

Assim, a ”abertura do cofre”, conceito que, conforme refere o Exmo.
Magistrado do MoPo no seu parecer, citando Vítor Faveiro, ”Noções
Fundamentais” I, pág. 403, retratava a abertura da modalidade de
cobrança virtual, verificava-se quer em relação às receitas virtuais,
que o eram originariamente, quer relativamente às eventuais con-
vertidas em virtuais, pressuposto que tivesse sido efectuado anterior-
mente um débito ao tesoureiro, através da entrega dos respectivos
conhecimentos ou títulos de cobrança, constituindo-o na obrigação
de cobrar o tributo.

A abertura do cofre, correspondendo, pois, ao início ou abertura
da cobrança virtual, era comum às cobranças originariamente virtuais
e às eventuais que, por falta de pagamento, se convertiam em virtuais,
porquanto em ambos os casos havia aquela entrega antecipada, em
relação ao pagamento, dos títulos de cobrança ao tesoureiro (cfr. ”Cur-
so de Direito Fiscal”, págs. 423 e segts., de Cardoso da Costa, e
os acs., deste STA, de 11.1.95, rec. 18.167, e de 23.10.96, recs. 19.325
e 21.075).

E a circunstância de, no caso dos autos, à semelhança do que sucedia
noutros impostos, a cobrança eventual não ser meramente facultativa,
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antes se convertendo em virtual para efeitos de relaxe, estabelecendo
a lei um prazo de pagamento, já com juros de mora, após o débito
ao tesoureiro, findo o qual tinha lugar o relaxe (cfr. A. e ob.cits.,
págs.426/428), em nada interfere com a existência da abertura do
cofre, nos termos que ficaram expostos.

Uma coisa é o pagamento à boca do cofre, que era o pagamento
voluntário sem juros de mora, nos termos do art. 20o do CPCI, outra
é, como vimos, a abertura do cofre, início da cobrança virtual, cobrança
esta sem juros de mora, caso em que se trataria dum pagamento
à boca do cofre, ou já acrescida de tais juros, quando a cobrança
se convertia em virtual para efeitos de relaxe, por um contribuinte
estar em falta, por ultrapassado o prazo de vencimento da obrigação
fiscal.

Deste modo, convertida a cobrança eventual em virtual, no caso
dos autos, com débito ao tesoureiro em 1.10.91, a abertura do cofre
ocorreu no dia 2.10.91, primeiro dia de pagamento, com juros de
mora, de que fôra liquidado, pelo que, contando-se o prazo de 90
dias, fixado no art. 89o, a), do CPCI, do dia imediato, inclusive, ao
da abertura do cofre, tal prazo só expirava em 31.Dez.91, transfe-
rindo-se, aliás, para 4 de Janeiro de 1992, por terminar em férias
de Natal, nos termos do art. 279o, e), do C.Civil, sendo, por isso,
tempestiva a impugnação, cuja petição foi apresentada em 27.12.91.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida, para que outra seja proferida no tribunal ”a quo”,
que não seja de indeferimento liminar da petição, pelos fundamentos
da ora revogada.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Rodrigues — Vítor Marques Meira. — Fui pre-
sente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Posse. Penhora registada.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ocorrendo a venda do prédio durante o prazo de pa-
gamento voluntário do imposto, tal facto não é só por
si suficiente para se concluir ser manifesto que com tal
venda o transmitente se pretendeu subtrair à sua res-
ponsabilidade.

II — A penhora registada não prevalece sobre posse anterior
que não carece de ser registada para produzir efeitos.

Recurso no 20 847. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Carlos
Alberto de Jesus Cunha e outra. Relator: Exmo Conso Dr. Vítor
Meira.

Carlos Alberto de Jesus Cunha e mulher, Maria Cesária de Jesus
Domingues Cunha, deduziram no Tribunal Tributário de 1a Instancia
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de Leiria embargos de terceiro contra a penhora incidente sobre uma
terça parte indivisa de um prédio rústico que haviam adquirido, pe-
dindo que tal penhora fosse levantada.

Aquele Tribunal julgou os embargos procedentes pelo que a Fa-
zenda Pública recorreu de tal decisão para o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Este Tribunal, por acórdão, negou provimento ao recurso e con-
firmou a sentença recorrida.

Continuando inconformada com a decisão interpôs então a Fazenda
Pública recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a revogação do acórdão e formulando as seguintes conclusões:

1a - A rejeição dos embargos pode basear-se em qualquer motivo
susceptível de comprometer o seu êxito, nomeadamente se a trans-
missão foi efectuada apenas com o intuito do transmitente se subtrair
à sua responsabilidade, face ao disposto no arto 1041o no l do C.P.C.;

2a - Por parte dos executados houve clara má fé, pois conscien-
ciosamente se colocaram em posição de não poderem cumprir com
as suas obrigações fiscais, sendo ainda certo que tal má fé era também
conhecida dos embargantes, como ficou provado pela prova carreada
para os autos, nomeadamente da prova testemunhal efectuada;

3a - É perfeitamente possível e normal celebrar uma escritura pú-
blica de compra e venda de um determinado bem no prazo de sete
dias, como foi o caso, pois os documentos a apresentar são muito
poucos, não sendo necessários mais elementos para a sua efectivação
e que possam concorrer para que tal prazo seja ultrapassado;

4a - Quando a penhora foi registada na Conservatória do Registo
Predial competente, o bem em causa ainda integrava o património
dos executados e não dos embargantes, pois estes não tinham pro-
cedido ao registo da compra efectuada, embora já se tivessem passado
mais de seis meses, prevalecendo assim o direito da Fazenda Pública
sobre o direito dos embargantes;

5a - Violou assim o douto acórdão em recurso o disposto no arto

1041o no l do C.P.C.
No seu parecer opinou o Exmo. Magistrado do Ministério Público

neste Supremo Tribunal que o recurso não merecia provimento por
a tese da recorrente assentar exclusivamente na negação da factua-
lidade, tendo em conta que este Supremo Tribunal apenas conhece
de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido foram fixados em sede probatória os seguintes

factos:
1 - António César Lopes Alexandre e Elisa Virgínia Lopes foram

notificados, no dia 27.3.84, para procederem ao pagamento da quantia
de 219.610$00, em 15 dias, proveniente do imposto de mais-valias.

2 - Em 3.5.84 e porque não tivessem procedido a esse pagamento
foi instaurada na Rep. de Finanças da Marinha Grande execução
fiscal destinada à cobrança coerciva daquela importância.

3 - Os executados foram citados pessoalmente em 1.10.84 para
pagarem essa dívida.

4 - Em 1.10.84 foi penhorado o bem identificado no auto de penhora
de fls. 46 e 47, o qual se dá como inteiramente reproduzido.

5 - Por escritura celebrada em 3.4.84 no Cartório Notarial da Ma-
rinha Grande, os embargantes compraram aos executados o bem pe-
nhorado, acima referido - vd. docs. de fls. 5 a 7, que aqui se dá
por integralmente reproduzido.

6 - Tendo pago a respectiva sisa em 2.4.84 .
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7 - Aos 8.7.87 o escrivão no processo executivo prestou a informação
de que ”ao efectuar diligências para penhora não me foi possível
levá-la a efeito em virtude de ser informado que os executados não
possuem quaisquer outros bens, designadamente móveis ou imóveis
na área deste concelho” - vd. fls. 56 .

8 - Aquando da escritura referida no ponto 5 os embargantes não
sabiam que os executados tinham qualquer dívida com o Estado.

9 - Imediatamente após a celebração dessa escritura os embargantes
ficaram com a posse do terreno adquirido, começando a limpá-lo,
nomeadamente a arrancar os cepos existentes, e a preparar o acesso
ao mesmo.

10 - Alguns meses depois dessa aquisição os embargantes iniciaram
a construção de uma casa nesse terreno, a qual, em 23.5.86, estava
já quase concluída.

11 - A penhora do bem referido no ponto 4 foi registada consoante
se vê do doc. de fls. 52 .

12 - Em 8.7.87 foi ordenado no processo executivo que se procedesse
à penhora de outros bens que garantissem a dívida exequenda e o
acrescido, no seguimento de uma informação prestada no processo
de que estes embargos haviam sido deduzidos - vd. fls. 56v .

Como refere o Ministério Público as alegações da recorrente Fa-
zenda Pública assentam fundamentalmente na negação dos factos de
modo a demonstrar que ocorreu má fé na transmissão do prédio
dos executados para os embargantes ao mesmo tempo que defende
que o direito da Fazenda Pública prevalece sobre o dos embargantes
que não foi registado, tendo o acórdão recorrido violado o disposto
no artigo 1041o do CPC .

Refere este artigo que ”a rejeição pode basear-se em qualquer
motivo susceptível de comprometer o êxito dos embargos, e desig-
nadamente no 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 por quaisquer
outras circunstâncias, que a transmissão foi feita para o transmitente
se subtrair à sua responsabilidade”. Dos factos fixados em função
das provas produzidas não resulta como ”manifesto” que a transmissão
haja sido efectuada para o transmitente se subtrair à sua respon-
sabilidade. O que resulta, pelo contrário, dos factos fixados que se
impõem a este Tribunal é a inexistência de elementos probatórios
que permitam infirmar a pretensão da Fazenda Pública. Com efeito,
do pagamento da sisa em 2.4.84, da celebração da escritura em 3.4.84,
da instauração da execução em 3.5.84 e da penhora em 1.10.84 não
pode de modo algum concluir-se que o vendedor pretendeu com tal
venda eximir-se ao pagamento de um imposto cujo prazo de paga-
mento voluntário ainda decorria. Se não se pode concluir que era
essa a intenção do executado, muito menos se poderá concluir ser
”manifesto” que era essa a sua pretensão.

Procura também a recorrente assentar os seus direitos no facto
de os embargantes não terem ainda, à data da penhora, registado
a sua compra. Não tem porém razão. Tendo o registo predial uma
função meramente declarativa, de publicidade, e não constitutiva de
direitos, pode a presunção que o registo dá ser ilidida por prova
em contrário. Não carecendo a posse de ser registada para produzir
efeitos, não pode o registo posterior prevalecer contra ela (vide Oli-
veira Ascensão - Efeitos Substantivos do Registo Predial) . Ora o
que resultou provado foi a prática pelos embargantes de actos de



360

limpeza do terreno logo após a celebração da escritura e construção
de uma casa mais tarde, factos esses demonstrativos do exercício efec-
tivo da sua posse em momento anterior não só à penhora mas até
mesmo à execução. Do que acabámos de referir não pode deixar
de concluir-se que o acórdão recorrido não violou o disposto no artigo
1041o do CPC por não ocorrer nenhum dos pressupostos de rejeição
que nele se contemplam .

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar inteiramente o acórdão recorrido.

Sem custas por a recorrente delas estar isenta .

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Vítor Meira — Ernâni Figuei-
redo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

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

Recurso n.o 20.903, em que é Recorrente António Palmira Martins,
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 António Pal-
mira Martins, Lda, com sede em Lisboa, da sentença do TT de 1a

Instância, 3o Juízo, da mesma cidade, proferida em 28-11-96, na parte
em que julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira «con-
tra a liquidação adicional de Contribuição Industrial - Grupo A, Im-
posto Extraordinário e correspondentes juros compensatórios, refe-
rente ao ano de 1982, no total de 6.083.603$00.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«I-A decisão, em recurso, aplicou erradamente o disposto no art. 22

do CCI, ao fazer prevalecer a regra da especialização de exercícios
sobre o princípio da substância sobre a forma.

II-Não existiu qualquer prejuízo para a Fazenda Pública quando
se procedeu ao estorno das quantias de 9.606.291$50, 478.900$00 e
318.941$30, já que estes valores foram (embora indevidamente) con-
tabilizados em 1981, para efeitos de impostos.

III-A contabilização, em 1981, dos valores de Esc. 9.606.291$50,
478.900$00 e 318.941$30, na conta referida, decorre de um erro con-
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tabilístico, pelo que tais valores podem ser objecto de estorno, nos
termos do disposto no art. 39 § único do Código Comercial.

IV-O adicionamento, sem mais, de Esc. 9.606.291$50, Esc.
478.900$00, Esc. 318.941$30 à matéria colectável, sem que a tais (pre-
tensas) entradas monetárias tenha correspondido qualquer «custo»
(materiais, mão-de-obra), aumenta, em termos intoleráveis e falsos,
o montante do imposto liquidado, violando o disposto no no 2 do
art. 107 da CRP.

V-Sem ceder, as verbas contabilizadas em 1982 (cliente Direcção-
-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais - Esc. 478.900$00, Cor-
reios e Telecomunicações de Portugal,. Esc. 318.941$30 e Banco Totta
e Açores, Esc. 9.606.291$50) num total de Esc. 10.404.132$50 e tam-
bém as restantes verbas (Débitos) num total de 1.672.517$20
(12.076.659$00 menos 10.404.132$80) deverão ser consideradas como
custos de 1982, conforme ofício-circular C-1/84.

Ao decidir como decidiu, o douto despacho sob recurso, violou
o princípio da substância sobre a forma e as normas contidas nos
artigos 106 e 107 da CRP, o art. 39 § único do C. Comercial e o
disposto no ofício-circular C-1/84, pelo que deve ser anulada e subs-
tituída por outra que dê deferimento à impugnação deduzida pela
recorrente...».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da
decisão.

O Ex.mo magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido da in-
competência deste tribunal, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso, sendo competente o TT de 2a Instância - arts. 21 no 4,
32 no 1 b) e 41 no 1 a) do ETAF -, uma vez que «na 2a conclusão
das suas alegações, a Recorrente afirma um facto que o M.mo Juiz
«a quo» não estabeleceu nem levou em conta, na decisão recorrida».
”Se, porém, se entender que este STA é competente, então o recurso
não merece provimento porquanto, na decisão recorrida, se fez cor-
recta interpretação do art. 22 do CC Industrial, já que, com a sua
actividade, a Recorrente falseou a verdade do exercício de 1982».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Há que apreciar, em primeiro lugar, a competência deste STA,

em razão da hierarquia.
Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do

recurso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.
Na verdade, a recorrente sustenta - conclusão II - que «não existiu

qualquer prejuízo para a Fazenda Pública, quando se procedeu ao
estorno das quantias de 9.606.291$50, 478.900$00 e 318.941$30, já
que estes valores foram (embora indevidamente) contabilizados em
1981, para efeitos de impostos»; que a contabilização dos mesmos
valores, no dito ano, «na conta referida, decorre de um erro con-
tabilístico» - conclusão III -; e, ainda, que, a tais entradas monetárias,
não correspondeu qualquer custo, em «materiais, mão-de-obra», au-
mentando, «em termos intoleráveis e falsos» o montante do imposto
liquidado - conclusão IV -, fazendo igualmente referência ao of.-circ.
C-1/84 - fls. 74 - que tem como violado.

Ora, na sentença, não vem factualmente equacionada a existência
(ou não) de tal prejuízo, erro contabilístico e não correspondência,
e aumento intolerável e falso nem o teor do referido ofício.

E, como é jurisprudência corrente - cfr. por todos, os Acs. do STJ
de 15-5-91 e 6-3-91 in Acs. Douts., respectivamente, 367-917 e 354-813
- a própria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias
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deles refiram, desligados de qualquer interpretação jurídica, cons-
tituem matéria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal
de revista.

Cfr., no mesmo sentido, Antunes Varela, in RLJ 122-220.
E a relevância, ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão

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

Como se afirma no Ac. deste tribunal, de 4-5-94 rec. 17.643, «porque
a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum, que não
pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar a aten-
dibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento do
recurso».

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 generalizada
do 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 pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
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e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
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para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto de sisa. Fixação dos factos materiais da causa.

Doutrina que dimana da decisão:

A interpretação dos negócios jurídicos e a determinação da
vontade dos seus agentes constitui matéria de facto, da ex-
clusiva competência das instâncias.

RECURSO No 20.945 de que é recorrente HABIDEIA - Investi-
mentos Imobiliários e Turísticos, Lda. e recorrida a Fazenda Pública
e de que foi RELATOR o Exmo. Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

Habideia - Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda., inconfor-
mada com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância que negou
provimento ao recurso por si interposto da sentença que julgou im-
procedente a pressente impugnação judicial deduzida contra liqui-
dação de sisa e juros compensatórios no total de esc.6.445.664$00,
vem até nós, rematando a sua alegação de recurso com as seguintes
conclusões:

1a - Vem o presente recurso interposto do douto acórdão de
fls.97-100 que negou provimento ao recurso apresentado contra a
douta sentença de fls.38-38vo, confirmando-a.

2a - Sustenta a Rct. que, contrariamente ao que foi decidido, a
venda que fez a José Gomes, Lda. de cinco lotes de terreno, cujo
contrato está titulado pela escritura notarial de fls.12/18, a não su-
jeitava, nos termos previstos no artigo 91o do CIMSISSD, à obrigação
de requerer a liquidação de sisa e o subsequente pagamento do im-
posto liquidado.

3a - Isto porque os lotes de terreno referidos na conclusão anterior
foram vendidos pela ora Rct. em condições que não provocaram a
caducidade da isenção de sisa que, nos termos do art.11o, 3, do so-
bredito código, lhe havia sido reconhecida aquando da compra dos
preditos lotes.

4a - Na verdade, a ora Rct. comprou, para revenda, os mencionados
lotes de terreno em 18.III.1988 (cfr. fls.98);ficou isenta de sisa, nessa
transmissão, ao abrigo do art.11o, 3, citado; vendeu os mesmos lotes
em 15.III.1990 (cfr. fls.98vo), isto é, dentro do prazo de 3 anos previsto
no art.16o, 1, do dito diploma e não o fez (nunca aceitou tê-lo feito,
como nunca declarou tê-lo feito) para revenda.

5a - Efectivamente, e ao contrário do decidido, a ora Rct. não
vendeu os lotes para revenda.

6a - A escritura notarial que titula essa venda (nos autos, a fls.12/18)
é esclarecedora na sua estrutura : faz a identificação dos outorgantes;
verifica a qualidade em que intervêm no acto e os poderes que para
o efeito lhes foram conferidos (fls.13/14); consigna as declarações
da Rct. (outorgante vendedora), nas quais ela descreve os lotes objecto
do contrato (fls.14/16), afirma que ”vende os referidos lotes de terreno
à sociedade que o segundo outorgante representa, livres de encargos
ou responsabilidades, pelo preço de setenta e cinco milhões de escudos,
que já recebeu.

Que o valor tributável global dos lotes de terreno vendidos é de
sessenta milhões setecentos e vinte e cinco mil e sessenta escudos”
(fls.16/17); e regista, depois, as declarações da compradora - ”Pelo
segundo outorgante foi dito que para a sociedade que representa
aceita esta venda nos termos exarados e que os imóveis adquiridos
se destinam a revenda” (fls.17).

7a - As condições para a eventual formação do mútuo consenso
contêm-se nas declarações da Rct. (1o outorgante).

8a - A parte compradora (2o outorgante) declara que aceita a venda
nos termos exarados, firmando e terminando aí o mútuo consenso.

9a - Em declaração exclusivamente de sua autoria, o 2o outorgante
diz ainda que os imóveis adquiridos se destinam a revenda.

10a - Trata-se de uma declaração unilateral da compradora.
11a - Não é conjunta com a da vendedora.
12a - Não integra as declarações negociais.
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13a - Não tem efeitos sobre a vendedora (aqui Rct.) porque esta
não é a outra parte (declaratário) em relação à declaração unilateral
da compradora.

14a - Não é, por isso, aplicável ao caso a doutrina da impressão
do destinatário e a respectiva consagração legal.

15a - O que, de alguma maneira, se reconheceu no douto acórdão
recorrido quando nele se considerou que a declaração feita pelo com-
prador, de que os imóveis adquiridos se destinam a revenda, tem
a ver com o fim mediato do contrato, não influenciando os efeitos
deste.

16a - Só que desse reconhecimento não foram extraídas as cor-
relativas consequências, nomeadamente a de que a declaração do
comprador é insusceptível de influenciar a situação fiscal do vendedor
(Rct.).

17a - A Rct. vendeu os lotes que comprou ao abrigo da isenção
de sisa prevista no no3 do art.11o do CIMSISSD dentro do prazo
previsto no no1 do art.16o e não o fez novamente para revenda.

18a - Não caducou, por isso, aquela isenção.
19a - Assim sendo, como é, a Rct. não deve, no caso, obediência

ao disposto no art.91o do sobredito código, pelo que o não violou.
20a - E, nessas condições, não lhe é aplicável o art.113o de tal

diploma.
21a - Decidindo como decidiu, nomeadamente com base na in-

terpretação que fez do contrato que está nos autos titulado pela es-
critura pública de fls.12/18, o douto acórdão recorrido incorreu em
erro de facto e em erro de direito, consubstanciado este último na
aplicação. in casu, de normas que lhe são inaplicáveis (arts.224o, 1,
e 236o, 1, do Código Civil) e manteve, erradamente, como aplicáveis
à ora Rct. as normas dos arts.16o, 1, 91o e 113o do CIMSISSD, exi-
gindo-lhe o pagamento de sisa, e de juros compensatórios que ela,
efectivamente, não deve.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que ”o acórdão re-
corrido não merece qualquer censura devendo o recurso ser con-
siderado improcedente”.

O Exmo.Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
entende que, sendo o fundamento do recurso erro de facto em que
o tribunal ”a quo” teria incorrido, está ele votado ao insucesso, já
que este STA, in casu, apenas conhece de direito (artigo 21o, 4, do
ETAF).

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O Tribunal ”a quo” considerou provado o seguinte:
A) Por escritura de compra e venda de 18.III.1988 lavrada no 6o

Cartório Notarial do Porto, a ora recorrente adquiriu 4 lotes de terreno
destinados a construção urbana designados por lotes B, C, D e F,
sitos no lugar da Ponte Pedrinha ou Tanque da Veiga, freguesia de
Maximinos e 1 lote de terreno destinado a construção urbana, de-
signado por lote J, sito no lugar das Hortas ou Estação, freguesia
da Sé, tendo as respectivas aquisições sido isentas de sisa nos termos
do no3 do art.11o do Código de Imposto Municipal da Sisa.

B) Por escritura de compra e venda de 15.III.1990, a ora recorrente
vendeu os lotes B, C, D e F, além de um lote E, referidos aqueles
na alínea anterior, tendo o representante da compradora ”José Gomes,
Limitada” declarado na escritura, como 2o outorgante, aceitar a venda
”nos termos exarados e que os imóveis adquiridos se destinam a
revenda”.
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C) Na escritura de 15.III.1990, ficou a constar que a sociedade
compradora se encontrava tributada em contribuição industrial pela
compra de prédios para revenda, e ter exercido essa actividade no
ano findo, normal e habitualmente, estando, por isso, o contrato isento
de sisa, nos termos do artigo 11o, 3, do Código da Sisa.

D) A ora recorrente não solicitou a liquidação de sisa nos 30 dias
posteriores à realização da escritura de compra e venda de 15.III.1990,
em relação aos lotes comprados em 18.III.1988.

Deste elenco factual extraiu o tribunal ”a quo” a ilação de que
os lotes de terreno em causa foram vendidos pela ora Rct. para re-
venda, por isso que concluiu que se operou ”a caducidade da isenção
real condicionada e a título resolutivo anteriormente concedida à ora
recorrente”, nos termos do no3 do artigo 11o do C.I.M.S.I.S.S.D..

Ora, é jurisprudência corrente que a interpretação dos factos e
as ilações que as instâncias deles retiram constituem matéria de facto,
subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal de revista - cfr., por
todos, os Acs. do STJ de 6 de Março e de 15 de Maio de 1991,
in, respectivamente, AD nos.354, p.813, e 367, p.917.

Ainda e sobremaneira, o acórdão de fls.69-70 destes autos.
E no sentido de que a interpretação dos negócios jurídicos e a

determinação da vontade dos seus agentes constitui matéria de facto,
da exclusiva competência das instâncias, vide os acórdãos daquele
Alto Tribunal de 6/XII/1978, 29/V/1980, 29.IV.1981 e 30.I.1985, in
respectivamente, B.M.J. nos.282, p.118, 297, p.330, 306, p.254, e 343,
p.351. Ainda, Conselheiro Rodrigues Bastos, Notas ao Código de
Processo Civil, vol.III, pág.361, e abundante jurisprudência aí citada.

Sucede que a Rct. ataca o falado juízo de facto do tribunal ”a
quo”, intentando demonstrar que não vendeu os ditos lotes de terreno
para revenda, sendo, pois, fundamento deste recurso erro na apre-
ciação das provas - maxime, da escritura pública de 15.III.1990 - e
na fixação de facto material da causa.

Porém, como antevisto, o conhecimento desse pretenso erro não
se inscreve nos poderes de cognição desta formação ”em processos
inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância” - ar-
tigo 21o, 4, do ETAF e artigo 722o, 2, do CPC.

Daí que a pronúncia de facto da 2a instância se imponha a este
Supremo Tribunal, que a não pode rever - cfr. artigo 729o, 2, do
CPC.

Mostrando-se, portanto, firmada na ordem jurídica a interpretação
que no aresto recorrido se fez do contrato em foco, inquestionável
se nos apresenta a ocorrência do pressuposto de caducidade de isenção
de sisa afirmado, em terceiro lugar, no artigo 16o, 4o, 1o, do Código
do Imposto Municipal de Sisa - prédios adquiridos para revenda trans-
mitidos novamente para revenda.

Em seguimento do que censura alguma se nos impõe dirigir ao
acórdão em apreço.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 80 %.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodri-
gues Pardal. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

IMPOSTO DE TRANSACÇÕES. Determinação da matéria
colectável. Acto destacável. Garantia constitucional do re-
curso contencioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A alteração ao art. 268o da Constituição, decorrente da
revisão de 1989, não é aplicável em razão do tempo re-
lativamente a actos administrativos prolatados em data
anterior.

2 — A garantia constitucional do no 3 do art. 268o da CR,
na redacção de 1982, que assegura aos interessados re-
curso contencioso contra actos administrativos ilegais,
aplica-se ao acto destacável, como é o que fixa a matéria
colectável nos termos do art. 11o do CITransacções.

3 — A previsão do art. 18o do CIT satisfaz a dita garantia
constitucional, a qual não defende os interessados contra
actos que constituam caso resolvido e que, como tal,
se consolidaram na ordem jurídica.

Recurso n.o 20.995, em que são Recorrente o Ministério Público,
e recorrido a Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Lisboa que
julgou improcedente a impugnação que havia sido deduzida por Fassio,
Lda contra a liquidação do imposto de transacções, juros compen-
satórios e agravamento do ano de 1984, dela veio recorrer o Re-
presentante do MoPo junto daquele tribunal, concluindo a sustentar
que:

- a ausência de reacção pelo contribuinte da deliberação da comissão
de revisão que fixou a matéria colectável, não constitui caso resolvido,
pelo que não preclude a possibilidade de discussão da legalidade da-
quela deliberação, que é mero acto preparatório do acto de liquidação,
que, tal como ele, se afigura lesivo de direitos, interesses ou expec-
tativas legítimas do contribuinte;

-tal entendimento derivaria da necessidade de ler a lei ordinária
à luz do art. 268o/4 da CR e dentro da sistemática do art. 9o/1 e
3 do CCivil, tendo sido violado o preceito constitucional.

Quanto ao pedido principal, a cuja parte o Rte restringiu o seu
recurso, a sentença recorrida foi motivada no sentido do improvimento
pela consideração que, na espécie, se não verificava a alegada ine-
xistência de facto tributário, que seria fundamento da impugnação
do acto tributário, por ter ficado demonstrado ter a Ite a qualidade
exigida por lei e ter procedido à venda de mercadorias e, ainda, em
atenção a não ter vindo impugnado o acto de fixação da matéria
colectável, cujo pedido, aliás já estaria fora de prazo.

Posições que assumiam orientações jurisprudenciais largamente di-
fundidas (cf. acórdãos citados deste tribunal, de 25.2.87, em BMJ
364/694, de 20.1.88, em BMJ 373/419).

369

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

a) A impugnante encontrava-se colectada em contribuição indus-
trial, grupo A, pela Repartição de Finanças do 4.o Bairro Fiscal de
Lisboa, e pelo exercício da actividade de «comércio de máquinas agrí-
colas e industriais e seus derivados — armazém e mercado de» — in-
formação de fls. 57;

b) Em 1984, a impugnante vendeu peças e acessórios para tractores,
sendo que umas vezes liquidou o imposto de transacções e outras
não, consoante considerou que tais produtos se destinavam a fins
industriais ou agrícolas, entendendo que neste caso a operação estava
abrangida pela 36 da lista I anexa ao Código do Imposto de Tran-
sacções — documentos de fls. 32 a 41;

c) Em 12 de Julho de 1985, na sequência de uma visita efectuada
à ora impugnante, o Departamento de Serviços Distritais de Fisca-
lização Tributária de Lisboa levantou auto de notícia à ora impug-
nante, onde além do mais consta o seguinte — documento de fls. 51:

c1) A impugnante vende «peças e acessórios, que tanto têm apli-
cação na indústria, na agricultura ou outros, não liquida o imposto
de transacções pelas vendas efectuadas aos seus agentes e interme-
diários, embora os mesmos sejam retalhistas e não possam usufruir
das faculdades da verba 36 da lista 1 anexa ao Código do Imposto
de Transacções, nem da utilização de declaração modelo 5 ou 6, o
que também não fizeram»;

c2) «Efectuado o controlo ao movimento realizado entre 1/1/80
e 31/12/84, e que consta do mapa anexo a este auto de notícia e
de que fica a fazer parte integrante, resultou a diferença de valores
no montante de cento e doze milhões, trezentos e noventa e dois
mil, trezentos e vinte escudos (112.392.320$00), a determinar defi-
nitivamente nos termos da alínea b) do art[igo] 11.o do Código do
Imposto de Transações, em que não teria havido liquadação de im-
posto a que seria obrigado por força do disposto na alínea a) do
art[igo] 26.o do referido Código, conjugado com a alínea a) do ar-
tigo 41.o do mesmo diploma, conforme discriminação efectuada na
relação junta, no montante de dezassete milhões, setecentos e oitenta
mil, quinhentos e dezassete escudos (17.780.517$00)»;

d) Assim, em 12 de Agosto de 1985, o chefe da Repartição de
Finanças do 4.o Bairro Fiscal de Lisboa fixou em 23.720.666$00 a
matéria colectável respeitante ao ano de 1982, com base na alínea b)
do artigo 11.o do Código do Imposto de Transacções, fundamentando
a sua decisão, nos «elementos fornecidos pela Fiscalização Tributária
e que acompanharam o auto de notícia registado e autuado sob o
n.o 654/85, onde se encontra discriminada a matéria colectável» — in-
formação de fls. 50 e documento de fls. 51;

e) Após reclamação da ora impugnante, o chefe da Repartição
de Finanças manteve o já fixado valor, o qual foi também mantido
pela Comissão Distrital, em decisão unânime datada de 17 de De-
zembro de 1985 — documento de fls. 52;

f) Em 5 de Maio de 1986, veio a ser liquidado o imposto, na im-
portância de 4.613.448$00, acrescida de juros compensatórios, no mon-
tante de 901.901$00 — documento de fls. 59;

g) Tal imposto, com os juros, foi debitado ao tesoureiro em 3 de
Março de 1986, tendo relaxado em 9 de Abril de 1986 — documento
de fls. 60;

h) Em 23 de Maio de 1986 deu entrada a petição inicial dos presentes
autos — carimbo de fls. 2;
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i) A impugnante identifica o objecto do litígio do seguinte modo:
«liquidação do imposto de transacções, juros compensatórios e agra-
vamento do ano de 1984» — intróito da petição inicial;

j) Fundamenta o seu pedido nos seguintes termos: «os factos tri-
butários que ora se impugnam são [. . . ] inexistentes e fundamentam
os presentes autos (ut art[igo] 5.o do Cód[igo de] Proc[esso] das Con-
tribuições e Impostos) e foram violadas as alíneas a) dos art[igos] 26.o
e 41.o do C.I.T.» — artigos 70.o e 71.o da petição inicial.

k) E formula o pedido assim: seja «anulada [. . . ] a liquidação do
tributo e juros compensatórios e subsidiariamente, e se assim não
for entendido [sejam] anulados os juros compensatórios» — conclusão
da petição inicial;

l) A impugnante foi visitada pela Fiscalização Tributária em 12
de 1967, Outubro e Dezembro de 1969, Janeiro de 1975, Fevereiro
de 1980 e Abril de 1986, abrangendo esta última visita o período
de 2 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1985 — documentos de fls. 9
a 14.

O Rte insurge-se contra as posições jurisprudenciais em que a sen-
tença recorrida se apoiou, e que levaram a concluir pela formação
do caso resolvido em torno da fixação da matéria colectável em im-
posto de transacções e consequente preclusão do direito de impugnar
esta, vistas à luz do art. 268o/4 da CR, na redacção da revisão cons-
titucional de 1989.

Todavia, os factos tributários por que se mediu a determinação
da matéria colectável e a própria liquidação que culminou o processo
gracioso em causa ocorreu em datas anteriores à vigência da revisão
constitucional de 1989, pelo que a alteração então introduzida no
preceito constitucional não lhe será aplicável em razão do tempo,
nem poderá conformar a interpretação da norma ordinária de acordo
com o “princípio da interpretação conforme a Constituição”, cuja
validade tem sido reconhecida em jurisprudência (cf. Ac. da 1a Sec.
do STA de 11.2.93, em AD 379/802, do TC, de 19.4.88, em DR I,
no 111, de 13.5.88) e em doutrina (Jorge Miranda, Manual de Direito
Constitucional, Vol. I, Tomo II, p. 546, sem prejuízo das restrições
na aplicação para que adverte Gomes Canotilho, em RLJ 123o/243).

Não há razão para não aferir da legalidade dos actos tributários
e da sua eficácia como caso resolvido, quando na mesma se projecte
a consideração do princípio da conformação com a Constituição, pela
Constituição vigente ao tempo da prolação daqueles (cf., no aspecto
da pura legalidade ordinária, Ac. da 1a Sec. do STA, de 27.9.88,
em AD 351/285).

Contudo, tal circunstância temporal não impede a apreciação da
questão posta à luz da redacção vigente ao tempo — a da revisão
de 1982, em que o art. 268o/3 da CR assegurava aos interessados
recurso contencioso contra actos administrativos definitivos e exe-
cutórios, aliás, na linha da 1a parte do art. 20o, que dispunha que
a “todos é assegurado o acesso aos tribunais para defesa dos seus
direitos”.

Por isso, a Constituição gerante aos contribuintes a possibilidade
de impugnar os actos administrativos feridos de ilegalidade, que po-
dem ser, obviamente, os actos destacáveis ou prejudiciais como são
os do tipo tratado nos autos -os de fixação do valor tributável-, que,
por produzirem efeitos no âmbito das relações entre a Administração
e os particulares, deverão ser susceptíveis de recurso contencioso ime-
diato (cf. Ac. do TC 114/89, Acordãos do Tribunal Constitucional,
13o vol., Tomo II. p.641).

371

E esta é a garantia constitucional que, no que aos referidos actos
concerne, surde completamente assegurada pela disposição legal do
art. 18o do CITransacções, que abre a via da impugnação judicial,
com prazo de interposição de oito dias a contar da notificação da
decisão-§ único- , das decisões, quer do chefe de repartição de finanças,
quer das comissões distritais de revisão, que fixaram valores tri-
butáveis.

E intensamente, se pensada, como vem fazendo a jurisprudência,
em termos amplos e não limitados pela restrição decorrente da fórmula
“preterição de formalidades legais”, em conformidade com a Cons-
tituição (cf. Acs. desta Secção de 18.10.89, rec. 10632 e de 4.7.90,
rec. 12 166).

Cumprida a garantia nessa sua intencionalidade de assegurar a aber-
tura de via judicial e o acesso aos tribunais ao acto prejudicial, não
terá cabimento estender a garantia para além disso de forma a de-
fender os interessados contra actos que se volveram caso resolvido
e que, como tal, se consolidaram na ordem jurídica por não terem
sido oportunamente impugnados.

Como vem sendo entendido, o legislador ordinário só está cons-
titucionalmente vinculado a viabilizar a faculdade de recorrer dos
actos administrativos, mas não está impedido de regular, com larga
margem de liberdade, as condições da recorribilidade e prazos para
recorrer, desde que das regras instituídas não resulte, na prática, a
supressão do recurso (cf., em casos análogos, Ac. do TC, de 16.3.93,
em ATC, 24o vol., p. 565).

Por tudo, desatende-se a pretensão do recorrente MoPo.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas, por as não dever o recorrente.

5 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo —
João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Recurso n.o 21.005, em que são Recorrente Transportes de Carga
- A Recoveira de Guimarães, Lda e Recorrida a Fazenda Pública
e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Fonseca Limão.

Transportes de Carga - A Recoveira de Guimarães, Lda, não se
conformando com a sentença do 1o Juízo do T.T. de 1a Instância
de Braga, que lhe julgou improcedente a oposição deduzida contra
a liquidação da taxa de publicidade, dela interpôs recurso para este
S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo:

A. Foi a recorrente executada para cobrança da quantia de
145.550.00 de taxa de publicidade do ano de 1995, quantia liquidada
com base no art.o 62o do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças
pela Câmara Municipal de Guimarães, em relação à publicidade os-
tentada pelos veículos da Recorrente (pintura do logotipo e deno-
minação Recoveira nas cabines e taipais).

B. Não se trata, no entanto, de uma taxa, mas sim de um verdadeiro
imposto, pelo que a sua liquidação e cobrança é manifestamente in-
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constitucional, violando frontalmente o disposto no art.o 106o e 168o

n.o 1 al. i) da Constituição.
C. Na verdade, e segundo a doutrina fiscal, reconhecida e aceite

unanimemente ”considera-se taxa o preço autoritariamente estabe-
lecido, pago pela utilização individual de bens semipúblicos, tendo
a sua contrapartida numa actividade do Estado ou de outro ente
público, especialmente dirigido ao obrigado pelo pagamento, ou seja,
a prestação pecuniária, satisfeita ao Estado ou a outro ente público,
em retribuição da contraprestação, sob a forma de uma especial ac-
tividade dos respectivos serviço, solicitada ou desencadeada pelo obri-
gado” - Ass. STA de 10/2/83 e do T. Const. de 10/3/94, citados no
texto.

D. Ora, no caso vertente, a prestação pecuniária exigida anualmente
à recorrente pela Câmara Municipal de Guimarães não decorre da
utilização por aquela de qualquer actividade municipal ou de qualquer
bem do domínio público, nem corresponde a uma qualquer contra-
partida de uma actividade da Câmara através dos respectivos serviços.

E. E porque mera obrigação coactiva e unilateralmente imposta,
sem qualquer contrapartida, tal denominada ”taxa de publicidade”
é um verdadeiro imposto.

F. Como tal, e face aos referidos arts.o 106o e 168o n.o 1 al. i)
da Constituição, só à Assembleia da República, e não a qualquer
Assembleia Municipal, cabe competência para criar e lançar impostos.

G. Assim, e porque tal exigência da Câmara não decorre da Lei
da Assembleia da República, mas de um regulamento aprovado pela
respectiva Assembleia Municipal, é de todo ilegal, por inconstitucional,
a sua cobrança.

H. Deste modo, a douta sentença recorrida ao julgar improcedente
a oposição deduzida pela Recorrente à execução fiscal contra si movida
pela Câmara Municipal de Guimarães violou não só aqueles preceitos
referidos nas alíneas B. e F., mas também o art.o 206o, todos da
C.R.P..

I. Pelo que deve a mesma ser revogada e, em consequência, julgada
procedente a aludida oposição deduzida pela Recorrente.

O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste STA, foi de parecer
que o recurso merece provimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
A decisão recorrida regista, como provada, a seguinte matéria de

facto:
1.A oponente está a ser executada para cobrança da dita quantia,

liquidada nos termos referidos e relativamente a publicidade ostentada
pelos automóveis da oponente.

2.A liquidação foi feita com base no art.o 62o do Regulamento
a que se referem fls. 24 a 28, aqui dadas como reproduzidas, por
bem conhecidas das partes.

A questão a decidir consiste em saber se a quantia exequenda,
relativa à taxa prevista no art.o 62o do Regulamento de Taxas e Li-
cenças Municipais, da Câmara Municipal de Guimarães, foi liquidada
em violação do art.o 106o a 168o n.o 1 al. i) da C.R.P..

O M.o Juiz ”a quo” conclui pela legalidade do tributo enquanto
o recorrente opina pela sua inconstitucionalidade.

O referido art.o 62o, inserido no capitulo XI de tal Regulamento,
sob a epigrafe Publicidade, Licenças, dispõe, para o ano de 1995:

Publicidade nos veículos de transportes colectivo e nos veículos
particulares:
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1. Sendo mensurável em superfície - por metro quadrado ou fracções
da área incluída na moldura ou num polígono rectangular envolvente
da superfície publicitária:

a) Por mês ou fracção ....... 727.50.
b) Por ano ................. 6.065.00.
2. Quando não mensurável de harmonia com as alíneas anteriores

por anúncio ou reclamo:
a) Por semana ou fracção ..... 485.00.
b) Por mês ................... 1820.00.
c) Por ano ................... 15.160.00.
A observação 13a a este artigo dispunha assim:
As licenças anuais terminam em 31 de Dezembro e a sua renovação

poderá ser solicitada verbalmente durante o mês de Janeiro, Fevereiro
seguintes.

O direito à cobrança de taxas, por banda dos municípios, encontra
consagração no art.o 11o da Lei 1/87, de 6/Janeiro.

Este preceito prevê, nomeadamente, na alínea h) que os municípios
podem cobrar taxas para ”autorização para o emprego de meios de
publicidade destinados a propaganda comercial”.

Daqui decorre a legalidade da cobrança das taxas referidas, sempre
que tenham por fundamento tal autorização.

Mas, será que essas taxas são devidas de uma só vez ? Ou será
que a obrigação de se pagar se renova anualmente ?

As taxas individualizam-se no terreno mais vasto dos tributos por
revestirem carácter sinalagmático, não unilateral, o qual por seu turno
deriva funcionalmente da natureza do facto constitutivo das obrigações
em que se traduzem e que consiste ou na prestação de uma actividade
pública, ou na utilização de bens do domínio público, ou na remoção
de um limite jurídico à actividade dos particulares (v. Alberto Xavier,
Man. Dir. Fiscal, pg. 42).

Quando se trate de remover um limite jurídico, a carecer de licença
para a prática de um acto ou para o exercício de uma actividade
relativamente proibida, a taxa é o preço a pagar pelo acto admi-
nistrativo licenciador e radica, por vezes em razões de ordem ad-
ministrativa e noutras em razões de necessidade de simples arreca-
dação de receitas (v. autor e obra citada pg. 52 e 53).

A publicidade traduz-se em qualquer forma de comunicação feita
no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal,
com o objectivo de promover o fornecimento de bens ou serviços,
bem como o de promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições
(v. art.o 3o ns.o 1 e 2 do Código da Publicidade DL 330/90, de 23/10).

Por outro lado, a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias
de natureza comercial obedece às regras gerais sobre publicidade e
depende do licenciamento prévio das autoridades competentes, com-
petindo às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano
e ambiental, a definição dos critérios de licenciamento aplicáveis na
área do respectivo concelho (v. art.o 1o ns.o 1 e 2 da Lei n.o 97/88,
de 17/Agosto).

Daqui decorre que a actividade publicitária não é livre pois depende
de licenciamento camarário ou e outras entidades.

Volvendo ao caso dos autos, temos que a publicidade ostentada
pelos veículos da recorrente carece de licença camarária e do pa-
gamento da respectiva taxa, que aqui se apresenta como condição
da remoção do limite jurídico, traduzido no exercício da actividade
publicitária, a qual é, como vimos, relativamente proibida.
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Deste modo, a referida taxa mais não é que a contrapartida, recebida
pela recorrente pela emissão da referida licença, assim se estabe-
lecendo o nexo sinalagmático que é característica de tal tributo.

Nexo esse que, quanto a nós, também se verifica nas renovações
anuais da licença.

Na verdade, a publicidade rege-se pelos princípios da licitude, iden-
tificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor (v.
art.o 6o do C. da Publicidade), e sofre restrições quer quanto ao seu
conteúdo quer quanto ao seu objecto (v. art.o 14o e seguintes e 17o

e seguintes do C. da Publicidade).
Quer isto dizer que, em cada uma das renovações anuais da licença,

a entidade licenciadora há-se verificar se os referidos princípios estão
assegurados e se as apontadas restrições são respeitadas, por forma
a conceder ”autorização para o emprego de meios de publicidade
destinados a propaganda comercial”.

Em suma, a taxa referida assume sempre essa natureza, que se
trata de quantia devida pela emissão da primitiva licença quer pela
concessão das respectivas renovações anuais, pois que estas também
se traduzem em actos licenciadores.

Assim, não tendo o tributo exequendo natureza de imposto, forçoso
é concluir que a sua liquidação que a sua liquidação não violou os
arts.o 106 e 168o n.o 1 al. i) da C.R.P.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso e em
manter a decisão recorrida.

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

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Oposição. Tempestividade do recurso. Facto de fundamen-
tação da sentença recorrida. Omissão de pronúncia. Re-
versão. Destrinça.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Havendo pedido de esclarecimento da sentença, o prazo
de recurso só começa a correr depois de notificada a
decisão sobre tal pedido.

II — A falta de fundamentação que gera a nulidade da sen-
tença (arto 668o, no 1, alínea b), do CPC) é a falta ab-
soluta de motivação e não a motivação deficiente,
incompleta.

III — O juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham
submetido à sua apreciação exceptuadas aquelas cujas
decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

IV — Em processo de oposição à execução fiscal, é vedado
conhecer da legalidade das dívidas exequendas, se foram
bem ou mal liquidadas, se eram ou não devidas.
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V — O arto 286o, no 1, alínea g), do CPT não pode aplicar-se
em oposição cuja dívida exequenda seja a contribuição
autárquica por esta ter os meios próprios de reacção-
-reclamação graciosa ou impugnação judicial.

VI — Nos casos em que a contribuição autárquica foi liquidada
ao antigo possuidor não há que proceder a nova liqui-
dação mas apenas reverter a execução contra o possuidor
durante o período a que respeita o imposto, efectuando-se
a adequada destrinça de contribuição relativa a tais
prédios.

Recurso no 21 024; Recorrente: Maria Celeste da Silva Isabel; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator; Ex.mo Conselheiro Dr. Rodrigues
Pardal.

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

Maria Celeste da Silva Isabel, cf 149392494, viúva, residente em
Quintal Novo, Benedita, concelho de Alcobaça, veio de deduzir opo-
sição à execução fiscal no 1309-92/103645.9 instaurada contra Manuel
da Silva Quitério, marido da oponente, já falecido, e herdeira, com
o fundamento que os lotes de terreno — à excepção dos nos 19, 20,
23 e 24 — foram alienados em 1989 pelo que deve ser processada
nova liquidação de contribuição do ano de 1990.

O digno representante da Fazenda manifesta-se pela improcedência
da oposição relativa aos lotes 24 (arto 02935), 20 (02932), 23 (02295)
e 19 (03076).

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
a oposição deve ser deferida quanto aos prédios vendidos em 1989
e improcedente quanto aos outros prédios.

O Mo Juiz do Tribunal de 1a instância de Leiria julgou a oposição
improcedente quanto aos arts. 2295, 2932, 2935 e 3076 e procedente
quanto aos outros prédios vendidos em 1989.

A oponente veio, em 29.1.96, pedir esclarecimento da sentença
relativo à avaliação do lote 24 e consequente liquidação.

Essa reclamação foi indeferida.
A oponente, não se conformando com a sentença, veio interpor

recurso para este Supremo Tribunal (v. fls. 117), formulando as con-
clusões seguintes:

1. A douta sentença recorrida omitiu a pronúncia e a fundamentação
sobre a questão da ilegalidade da liquidação da contribuição do ar-
tigo U-2935, como ao cometimento da respectiva nulidade - cfr.
art. 668, no 1, alíneas b) e c), do CPC.

2. Suscitada a ilegalidade dessa liquidação consubstanciada na alí-
nea g) do no 1, do art. 286 do CPT, competia seguir os termos do
no 2.

Foram preteridas essas formalidades e trâmites, bem como os
arts. 129 e 139 do CPT.

3. A errada liquidação e lançamento do valor global do valor exigido
no aviso para pagamento da contribuição, não são devidas algumas,
como foi reconhecida pela sentença recorrida, deveria motivar a anu-
lação dessa liquidação e exigência de pagamento, ordenando-se nova
liquidação e notificação ao oponente contribuinte, com novo prazo
para pagamento.



376

O digno representante da Fazenda Pública na sua contra-alegação
veio dizer:

a) Questão prévia:
O recurso é intempestivo por a sentença ter sido notificada em

18.1.96 e o requerimento de interposição foi apresentado em 14.3.96,
pois o pedido de esclarecimento dizia respeito a omissão de pronúncia
sobre determinada questão da p.i.

b) Por impugnação.
A recorrente (R) apenas suscita a questão da ilegalidade em con-

creto da dívida a qual só podia ser atacada através de reclamação
graciosa ou impugnação judicial, dizendo a R, na petição inicial que
já reclamara de tal liquidação, pelo que a oposição é o meio impróprio
para conhecer de tal ilegalidade nos termos da alínea g) do no 1
do art. 286 do CPT.

Ouvida a R sobre a questão prévia suscitada pela Fazenda Pública,
veio dizer que, havendo pedido de esclarecimento da sentença, o
prazo de recurso se conta da notificação do despacho que apreciou
e indeferiu o pedido de esclarecimento.

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso não merece provimento, por
a questão prévia não ter razão de ser, pois a R pediu um esclarecimento
e não arguiu uma nulidade, daí que o prazo de interposição do recurso
apenas se conta da decisão que foi proferida sobre tal pedido (art. 686,
no 1, do CPC); no que respeita à nulidade da decisão judicial por
falta de fundamentação, esta só ocorre nos casos de falta absoluta,
pelo que, no caso dos autos, a sentença recorrida não conheceu da
legalidade da dívida exequenda por isso não ser possível em execução
fiscal e o meio próprio ser o previsto no art. 244 do CPT, não existindo,
assim, falta de fundamentação; quanto à omissão de pronúncia, ela
também não ocorre, por no processo de oposição fiscal não se poder
conhecer da anulação da liquidação (art. 660 do CPC); também não
pode proceder o pedido de anulação das dívidas exequendas e liquidar
a contribuição correspondente aos prédios não vendidos, por se estar
no âmbito da questão da legalidade em concreto da liquidação a
qual não pode ser apreciada em processo de execução fiscal e não
se verifica a situação prevista no art. 286, no 1, alínea g), do CPT,
já que a lei prevê meios de atacar contenciosamente os actos de
liquidação de contribuição autárquica - arts. 31 do CCA, 131 do CIRC
e 118, no 2, 120 e 123 do CPT e, por outro lado, a cessação da
execução em relação às dívidas pelas quais a R foi considerada parte
ilegítima não se baseou na anulação da liquidação mas no art. 186,
no 1, alínea b), do CPT, pelo que relativamente às outras dívidas
exequendas está afastada a possibilidade de anulação da liquidação.

Colhidos os vistos legais, urge decidir.
1. A sentença considerou assente os factos seguintes:
a) Com base nas certidões de relaxe de fls. 13 e 14, cujo conteúdo

aqui se dá por reproduzido, foi instaurada a execução fiscal
1309-92/103645.9, para cobrança das quantias de 740 892$ e 740 891$
(fls. 13 e 14, respectivamente) de contribuição autárquica do ano
de 1990 e referente aos prédios mencionados nas certidões de relaxe;

b) Os prédios identificados nas certidões de relaxe com excepção
dos inscritos sob os artigos matriciais nos 2295, 2932, 2935 e 3076
foram vendidos em 1989 pelo executado que consta das certidões
de relaxe;
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c) O executado Manuel da Silva Quitério faleceu em 4.10.90, sendo
a oponente cabeça-de-casal, na herança aberta por óbito dele;

d) A oposição foi deduzida em 28.1.93.
2. Mostram os autos — e a oponente o refere na sua petição inicial

— que havia prédios - os lotes 19 (art. 2895), 20 (art. 2932), 24 (art.
2935) e 23 (art. 3076) — que não haviam sido alienados em 1989.

Quer na petição inicial quer nas alegações e conclusões de recurso
a R só ataca a liquidação da contribuição autárquica do lote 24 a
que corresponde o artigo matricial U-2935, por estar avaliado por
excesso, tendo apresentado reclamação na repartição de finanças de
Alcobaça.

Resulta de tudo isto que a R apenas reage contra a liquidação
— montante — da contribuição autárquica incidente sobre o artigo
matricial U-2935 (correspondente ao lote 24) e pretende pagar aquilo
que é devido depois da correcção efectuada e quanto as outras como
foi reconhecido na sentença recorrida.

Assim, a R não reage contra a liquidação da contribuição autárquica
incidente sobre os artigos urbanos 2295, 2932 e 3076. Apenas sindica
o valor da liquidação do art. 2835 (corresponde ao lote 24). É re-
lativamente a esse artigo matricial que ataca a sentença recorrida.
Não opõe em causa qualquer dos outros artigos não vendidos antes
de 1990 (em 1989), ano a que respeita a contribuição autárquica
exequenda.

Delimitado o objecto do recuso, vão analisar-se as questões sus-
citadas pelas partes.

3. O digno representante da Fazenda Pública suscitou a questão
prévia da tempestividade do requerimento de interposição de recurso
por a sentença recorrida ter sido notificada em 18.1.96, e o reque-
rimento de interposição ter sido apresentado em 14.3.96, uma vez
que não havia pedido de esclarecimento mas sim arguição de nulidade
por omissão de pronúncia que era recorrível, nos termos gerais, não
podendo ser objecto de esclarecimento por proibição expressa do
art. 668, no 3, do CPC.

Quer a R quer o distinto magistrado do Ministério Público referem
que o recurso foi deduzido tempestivamente por o requerimento apre-
sentado (fls. 81) conter um pedido de esclarecimento e não a arguição
de uma nulidade.

Na verdade, a R pede esclarecimento de determinado passo da
sentença recorrida e na parte final «declara interpor recurso para
ser considerado após a apreciação do esclarecimento acima re-
querido».

E, na apreciação deste pedido, o M.mo Juiz recorrido, no despacho
de indeferimento, o considera também como um pedido de es-
clarecimento.

Por isso, o prazo de interposição do recurso apenas se conta da
notificação do despacho de indeferimento relativo a tal pedido (a
carta foi registada em 1.3.96 e o recurso apresentado em 14.3.86),
nos termos do art. 686, no 1, do CPC, o que significa que não se
verifica a questão prévia suscitada pela Fazenda Pública, uma vez
que não estava em causa a arguição de nulidade.

4. A R alega que a sentença recorrida está ferida de nulidade
por omissão de fundamentação (arts. 21 do CPT e 668, no 1 alíneas b),
e d), do CPT).

Saber-se que a nulidade da sentença por falta de fundamentação
só ocorre nos casos em que essa falta for absoluta (v. José Alberto
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dos Reis, Comentário ao Cód. de Proc. Civ., vol. 2, Coimbra Editora,
1945, p. 171-176; Cód. Proc. Civ. anotado 3a ed., vol. 1, Coimbra
Editora, 1948, pp. 284 e 285; vol. 5, Coimbra Editora, 1952, p. 139
a 141; Jacinto Rodrigues Bastos, Cód. de Proc. Civ., 2a ed., III p. 246;
ac. do STJ de 15.11.85, no BMJ 351, p. 304; ac. de 31.1.90 recurso
no 11925, no Ap. DR de 31.3.93 p. 114) e não nos casos de motivação
deficiente, incompleta.

No caso dos autos a sentença recorrida decidiu que não podia
conhecer da ilegalidade da liquidação em concreto (art. 236 do CPT)
e que o meio a observar, no caso em apreço, pela repartição de
finanças será o previsto no art. 244 do CPT, nomeadamente o no 2
deste normativo.

Resulta de tudo isto que não se verifica a invocada falta de
fundamentação.

5. A R alega também que a sentença recorrida omitiu a pronúncia
e a fundamentação sobre a questão da ilegalidade da liquidação da
contribuição autárquica incidente sobre o artigo U-2935 (correspon-
dente ao 24o lote), por se afigurar que devia ser feita correcção,
pois o valor tributável resultante da avaliação desse lote (artigo ma-
tricial) era manifestamente excessivo, uma vez que a invocada ile-
galidade da liquidação estava abrangida pelo art. 286, no 1, alínea g),
do CPT.

A sentença recorrida decidiu que não era possível conhecer da
ilegalidade em concreto da liquidação em processo de oposição fiscal,
excepto na situação prevista no art. 286, no 1, alínea g), do CPT,
não se podendo, portanto, anular, nesta sede, a liquidação efectuada
(cfr. art. 236 do CPT).

Como bem anota o distinto magistrado do Ministério Público, ci-
tando o art. 660 do CPC, o juiz deve resolver todas as questões que
as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

Com efeito, o que a R pretendia é que o Mo Juiz recorrido apreciasse
neste processo à oposição fiscal a legalidade da liquidação da con-
tribuição autárquica e especialmente aquela que incidia sobre o ar-
tigo U-2935, utilizando-se o previsto na alínea g) do no 1, do art. 286
do CPT.

Ora, em processo de oposição à execução fiscal é vedado conhecer
da legalidade das dívidas exequendas, se foram bem ou mal liquidadas
se são ou não devidas (arts. 236 e 286, no 1, alínea h)).

Por outro lado, a citada alínea g), do no 1, do art. 286 não tem
aplicação, no caso sub judice, por a contribuição autárquica ter os
meios de sindicação normais dos diversos impostos-reclamação gra-
ciosa (arts. 95 e segs.) e impugnação judicial (arts. 120 e segs.) por
força do art. 31 do CCA e quanto a avaliação também há lugar à
2a avaliação e os actos de fixação dos valores fixados nesta 2a avaliação
podem ser impugnados, com fundamento em qualquer ilegalidade
(v. arts. 31 do CCA, 125, 279, 280, 284 do CCPISIA e 155, nos 1
e 6 do CPT).

Acresce ainda que a R confundiu o processo de oposição à execução
fiscal com o processo de impugnação judicial, dado que, como já
se disse, o art. 286, no 1, alínea g), não era aplicável ao caso das
dívidas de contribuição autárquica, e, por consequência, o no 2 do
arto 286 não pode ser invocável nesta oposição.

Deste modo, não se cometeu nenhuma nulidade nem houve pre-
terição da realização das formalidades previstas para o processo de

379

impugnação judicial, uma vez que estava arredado da presente opo-
sição o disposto no art. 286, no 1, alínea g), e no 2, do CPT, por
não se preencher a respectiva moldura.

6. A R alega, finalmente, que houve erro na liquidação do valor
global da dívida exequenda constante do aviso para pagamento, por
não serem devidas algumas, como foi reconhecido pela sentença re-
corrida, pelo que devia anular-se a dívida exequenda, ordenando-se
nova liquidação da contribuição autárquica devida com novo prazo
de pagamento.

A sentença recorrida decidiu que a oponente na parte ilegítima
(art. 286, no 1, alínea b), II, do CPT) quanto aos prédios vendidos
durante o ano de 1989 (art. 244) mas parte legítima quanto aos prédios
não vendidos.

Porém, não havia que efectuar nova liquidação anulando-se a li-
quidação que originou a dívida exequenda.

A liquidação está efectuada. Consta da nota de cobrança onde
relativamente a cada artigo matricial se indica a freguesia, o valor
tributável, a taxa e a colecta (v. arts. 13, 16 e 18 do CCA).

A R só deve contribuição autárquica relativamente àqueles artigos
que não foram vendidos em 1989. Não pagou tal contribuição porque
não quis, pois bastava-lhe ter requerido à repartição de finanças a
destrinça do imposto relativamente aos mencionados artigos. Quanto
aos prédios vendidos a execução tem de reverter contra os actuais
proprietários (art. 244, no 2, do CPT; cfr. art. 246).

Quer dizer: a liquidação está feita. Só há que exigir a contribuição
autárquica aos respectivos sujeitos passivos (art. 8 do CCA) ou seja
ao proprietário dos prédios em 31.12.90 (v. arts. 8 e 18 do CCA).

Também, nesta parte, o recurso não obtém provimento.
7. Em seguimento do exposto, as conclusões apresentadas pela R

não podem obter provimento, pelo que a sentença é de manter.
Deve marginalmente, referir-se que o valor da execução fiscal é

o montante da dívida a executar (art. 7, do RCPCI), não incluindo
os juros de mora.

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

São devidas custas pela R, fixando-se a procuradoria em sessenta
(60 %) por cento.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto de Turismo. Fixação da matéria colectável pela Co-
missão de Revisão. Acto destacável. Recorribilidade.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos dos artigos 11o e segs. do CIT (aplicáveis
por remissão do art.8o do Regulamento do Imposto de
Turismo) o acto de fixação da matéria colectável constitui
acto destacável ou prejudicial, pois que desde logo define
uma situação jurídica, inserindo-se nas relações inter-
-subjectivas e condicionando irremediavelmente a decisão
final.

II — Como tal era susceptível de impugnação contenciosa,
constituindo, caso contrário, caso decidido ou resolvido,
de efeitos equivalentes aos do caso julgado, consolidan-
do-se na ordem jurídica.

III — Havendo a impugnação judicial sido instaurada na vi-
gência do Cód. de Proc. das Contribuições e Impostos,
inaplicável é, retroactivamente, o artigo 120o do Código
de Processo Tributário.

Recurso n.o 21.115 de que é recorrente Cândido Domingues, Lda.
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo.
Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

”Cândido Domingues, Lda.”, com sede na Avenida da República,
10 F a 10 H, em Lisboa, não se conformando com o acórdão do
Tribunal Tributário de 2a Instância que, confirmando sentença do
4o Juízo do TT de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedente
a presente impugnação, negou provimento ao recurso dela interposto
pela mesma empresa, vem até nós, assim rematando a sua alegação:

1 - Os factos ocorreram quando ainda estava em vigor o Código
de Processo das Contribuições e Impostos;

2 - A impugnação judicial foi deduzida com fundamento na ile-
galidade do acto tributário (art.5o do citado código);

3 - O artigo 120o do Código de Processo Tributário considera ile-
galidade do acto tributário a errónea qualificação e quantificação de
rendimentos;

4 - O actual código não veio, nesta parte, alterar o Código anterior;
5 - A ora Recorrente não faz incorrecta aplicação, retroactiva da

lei processual;
6 - Deduziu a impugnação judicial em tempo oportuno, uma vez

que foi deduzida dentro do prazo de pagamento do imposto calculado
pela Administração Fiscal;

7 - Nos termos do Regulamento do Imposto de Turismo, só é
devido o imposto pelos serviços prestados;

8 - No ano de 1984, a ora Rct. tinha a contabilidade devidamente
organizada;

9 - Segundo os seus elementos de contabilidade, apenas 30% do
volume total de negócios se destinou a consumo dentro do estabe-
lecimento, ou seja, a serviços prestados;

10 A prova dessa percentagem foi ainda feita pelo depoimento
das testemunhas ouvidas no processo;

11 - A Administração Fiscal apenas considerou excluída do âmbito
do imposto de transacções a percentagem de 10% sobre o volume
de negócios para efeitos de contribuição industrial;
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12 - A Administração Fiscal não justificou, por qualquer forma,
a percentagem atribuída;

13 - Assim, foram violados os arts.1o, 5o, 18o, 19o e 20o do Re-
gulamento do Imposto de Turismo então em vigor.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
emitindo o Exmo.Magistrado do Ministério Público junto do mesmo
douto parecer no sentido do não provimento do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O aresto recorrido acolheu o seguinte quadro factual desenhado

pela 1a Instância:
a) A impugnante esteve colectada, durante o ano de 1984, em

contribuição industrial - grupo A, na R.F. do 11o Bairro Fiscal de
Lisboa, pela actividade de Restaurante - Snack - Pastelaria com fabrico
próprio, com sede e estabelecimento na Ava. da República, 10-F,
6 e H, em Lisboa.

b) Com referência a esses estabelecimentos e ano de 1984, a im-
pugnante apresentou o volume total de transacções efectuadas no
estabelecimento no montante de 47.376.116$50.

c) Como serviços prestados, apurou, relativamente ao mesmo ano
e estabelecimento, a quantia de 13.823.300$00.

d) Liquidou imposto de turismo sobre este montante de
13.823.300$00, no montante de 413.617$00, a cujo pagamento pro-
cedeu.

e) Após fiscalização efectuada pelos serviços locais de fiscalização
tributária, foi elaborada a informação cuja cópia consta de fls.6 dos
autos, onde se informa:

- que o volume de negócios que serviu de base ao apuramento
do lucro tributável de contribuição industrial, no ano de 1984, foi
de 50.012.475$00;

- que a empresa apenas liquidou imposto de turismo com base
na matéria colectável de 13.823.300$00;

- que omitiu, para efeitos de imposto de turismo, serviços prestados
no montante de 31.187.930$00;

- e propondo para esse ano de 1984 e com referência a imposto
de turismo a matéria colectável correspondente a 90% do volume
de negócios apurado para efeitos de contribuição industrial, ou seja,
propondo a matéria colectável de 45.011.230$00.

f) Com esta informação, foram juntos mapas discriminativos men-
sais de montantes dos serviços prestados contabilizados;

g) Com base nesta informação, o respectivo chefe de repartição
fixou o lucro tributável para efeitos de imposto de turismo do ano
de 1984 em 45.011.230$00;

h) Notificada da fixação, a impugnante reclamou para o chefe de
repartição.

i) Após fiscalização efectuada pelos serviços de fiscalização tri-
butária, foi elaborado o relatório cuja cópia consta de fls.18 dos autos,
no qual se propõe, com referência ao ano de 1984, a determinação
da matéria colectável para efeitos de imposto de turismo do modo
seguinte:

- volume de negócios declarado:
50.012.475$00;
- vendas para o exterior com base em 10%: 5.001.248$00;
- matéria colectável proposta:
45.011.227$00.
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j) Esta proposta de determinação da matéria colectável foi fun-
damentada pelos serviços de fiscalização do modo seguinte:

”...
2 - A contabilidade obedeceu aos requisitos da Lei Comercial e

Fiscal.
3 - Escrituração dos Proveitos:
utiliza folhas de caixa processadas diariamente e documentadas

através de ”tickets” das caixas registadoras.
4 - Para apuramento do imposto de turismo, a reclamante processou

documentos, onde o mesmo foi apurado com base em 30% de apuro
diário, percentagem esta que não nos parece correcta, tendo em aten-
ção a actividade exercida (Restaurante-Snack e Pastelaria com fabrico
próprio e apenas para consumo no estabelecimento).

5 - Quanto às vendas para o exterior, não existem elementos que
nos permitam indicar, concretamente, os seus valores, pelo que se
propõe a percentagem de 10%, visto a firma não efectuar, também,
venda de tabaco.

k) Face a este relatório, o chefe de repartição manteve o lucro
tributável fixado, por despacho de 13.XII.89.

l) Por não aceitação da decisão, foi a reclamação enviada à comissão
distrital de revisão a que se refere o art.72o do CCI, a qual deliberou
manter o lucro tributável para efeitos de imposto de turismo, de
45.011.230$00 e fixou, como agravamento, a importância de 33.800$00.

m) A decisão da comissão de revisão foi tomada por maioria.
n) A impugnante, ao efectuar o apuro final de cada mês, con-

siderava, em termos contabilísticos, uma percentagem de 30% como
tendo sido aquela que se reportava a vendas de produtos consumidos
no próprio estabelecimento e uma percentagem de 70% como tendo
sido aquela que se reportava a vendas de produtos para consumo
fora do estabelecimento.

o) Dos produtos que a impugnante vendia - amêndoas, bolo-rei,
chocolates sortidos para venda a peso e avulsamente, bebidas es-
pumantes e vinhos de marca, bolos de aniversário e de casamento
e ”petits fours” - raramente eram consumidos dentro do próprio
estabelecimento.

p) Na época de Natal, a sala existente no 1o andar do estabe-
lecimento ficava apenas ocupada com mesas destinadas a suportar
as variedades de bolos e outros produtos de consumo próprio dessa
quadra (bolo-rei, lampreia de ovos, sonhos, perus, leitões) e estes
eram sempre vendidos para consumir fora do estabelecimento.

q) O produto destas vendas atingiu montantes elevados.
Expostos os factos disponíveis, importa já referir que na petição

inicial da presente impugnação, apresentada em 27 de Abril de 1990
(portanto, ainda na vigência do CPCI), diz ”Cândido Domingues, Lda.”
impugnar a liquidação do imposto de turismo do ano de 1984, sendo
que o único fundamento invocado é o de que o valor da matéria
colectável não é o de 45.011.230$00 fixado pela Administração Fiscal,
mas, sim, o por si apurado na liquidação de tal imposto no montante
de 413.617$00. E que partiu de serviços prestados no mesmo ano
no montante de 14.211.835$00, correspondente a cerca de 30% do
volume total das transacções efectuadas.

Ora, no acórdão recorrido considerou-se que, ”não tendo a re-
corrente impugnado judicialmente a deliberação da comissão (distrital
de revisão), não pode agora, em sede de impugnação da liquidação,
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vir atacar aquele acto destacável de fixação da matéria colectável,
não sendo aplicável retroactivamente o artigo 120o do CPT”.

Vejamos.
Como bem já se evidenciou na sentença da 1a instância, nos termos

do aplicável artigo 5o do Código de Processo das Contribuições e
Impostos (CPCI), a impugnação judicial podia ”ter por base a in-
competência, vício de forma, inexistência dos factos tributários ou
qualquer outra ilegalidade abstracta (inexistência do imposto nas leis
em vigor ou não autorização da sua cobrança no ano respectivo)
ou ilegalidade concreta: o facto ou situação tributada não estar prevista
na norma de incidência; estar o facto previsto mas ocorrer circuns-
tância prevista na lei como impeditiva ou suspensiva de tal incidência
(isenção); erro na identificação do sujeito passivo do imposto; erro
na taxa aplicada ou erro no cálculo da colecta (operação aritmética
errada, não obstante estar certa a taxa escolhida e o valor da matéria
colectável); erro na avaliação ou determinação da matéria colectável,
quando esta não for susceptível de impugnação autónoma por pre-
terição de formalidades legais; e a caducidade do direito à liquidação”.

Temos, pois, que, no domínio do CPCI, o erro da fixação da matéria
colectável que constituísse acto destacável do processo administrativo
de liquidação e não fosse autonomamente impugnado não poderia
ser apreciado na impugnação judicial de subsequente liquidação.

Segundo o artigo 8o do Regulamento do Imposto de Turismo, «dos
valores tributários fixados em conformidade com o disposto nos ar-
tigos 6o e 7o poderão os contribuintes ou a Fazenda Nacional, re-
presentada pelo Ministério Público, reclamar nos termos dos artigos
12o a 15o, 18o e 19o do Código do Imposto de Transacções, com
as necessárias adaptações».

O acto de fixação da matéria colectável, nos termos dos artigos 11o

e segs. do CIT, constituía um acto que, embora preparatório da li-
quidação (em sentido estrito), assumia a natureza de prejudicial ou
destacável, pois que, desde logo, definia uma situação jurídica, in-
serindo-se nas relações inter-subjectivas e condicionando irremedia-
velmente a decisão final.

Como tal, era susceptível de impugnação contenciosa, constituindo,
caso contrário, caso decidido ou resolvido, de efeitos equivalentes
aos do caso julgado, consolidando-se na ordem jurídica, apesar de
eventuais ilegalidades determinantes da sua anulabilidade (cfr. Acór-
dão desta Secção de 9.XII.93, rec.no15.806).

Porém, apesar da restrição da parte final do proémio do artigo 18o

do CIT, os fundamentos do sobredito recurso contencioso não se
reduziam a «preterição de formalidades essenciais», pois a Consti-
tuição, que prevalece sobre a lei ordinária, anterior ou posterior, ga-
rante poder ele fundar-se em qualquer ilegalidade (artigos 269o, 2,
na versão de 1976; 268o, 3, na de 1982 e 268o, 4, na de 1989).

In casu, a ora Rct. não impugnou judicialmente a fixação da matéria
colectável operada pela Comissão Distrital de Revisão que, pelo atrás
exposto, se firmou na ordem jurídica, por isso que de todo vedada
a sua discussão neste processo. Instaurado na vigência do CPCI, é,
obviamente, inaplicável retroactivamente o artigo 120o do CPT. A
não ser que uma disposição especial estatua de modo diverso, a lei
processual é de aplicação imediata, mas não retroactiva - CASTRO
MENDES, Direito Processual Civil, vol.I, 1966, pág.153.

Em sequência do explanado, perfila-se a total improcedência das
conclusões da recorrente, seguramente não se impondo qualquer re-
paro ao aresto em apreço.
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Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se a decisão recorrida.

Custas pela Rct., fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

STA. Poderes de cognição. Questão de facto. Gerência de
facto. Art.o 1o n.o 4 do ETAF. Art.o 722o n.o 2 e 729o

n.o 2 do C.P. Civil. Oposição à Execução Fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção do Contencioso Tributário do STA apenas co-
nhece de matéria de direito nos processos inicialmente
julgados pelos TT de 1a Instância - art.o 21o n.o 4 do
ETAF.

2 — Assim, o erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa, apenas poderá ser conhe-
cido pelo STA quando haja ofensa duma disposição ex-
pressa da lei que exija certa espécie de prova para a exis-
tência de um facto ou que fixe a força de determinado
meio de prova.

3 — A existência, ou não, da gerência de facto do oponente
contra quem reverteu a execução originariamente instau-
rada contra a sociedade, constitui matéria de facto que
este STA não indica.

Recurso n.o 21.136, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Mário Bruno Leitão e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, do acórdão do TT de 2a Instância, proferido em 19.3.96, que
negou provimento ao recurso que a mesma interpusera da sentença
que, por sua vez, julgou procedente a oposição deduzida por Mário
Bruno Leitão às execuções fiscais ns.o 118/80 e apensos e 489/86,
originariamente instauradas contra Rodrigues e Bruno, Lda e que
contra si reverteram.

Fundamentou-se aquele aresto, em que, só nos casos expressamente
previstos na lei, é exigida a intervenção de notário, o que não acontece
nas hipóteses de nomeação ou exoneração de gerentes, gozando a
acta em causa da força probatória que a lei atribui aos documentos
particulares - art.o 374o n.o 1 do Cód. Civil -, sendo que não foi
arguida a sua falsidade, além de que resulta da prova testemunhal
que o oponente não exerceu a gerência de facto, mas antes o sócio
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Felisberto Lima, pelo que não é efectivamente responsável pelas dí-
vidas exequendas.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1a A acta n.o 1, de fls. 6 dos autos, de de acordo com o artigo 37o

do Código Comercial é nula, porque não está assinada por notário
(ver anotação ao art.o 186o do Cód. Comercial de J, Pinto Furtado,
vol. II).

2a Atenta a contradição existente entre a numeração da acta avulsa
e as constantes do livro de actas, estas não podem servir como con-
firmação da citada deliberação.

3a A prova testemunhal é de tal maneira frágil, que não deve ser
levada em conta, para prova da deliberação constante da acta avulsa
(fls. 6 dos autos).

4a Em face do exposto, o oponente deve ser julgado parte legítima
na execução, nos termos do artigo 176o alínea b).

5a Assim, a douto acórdão de que ora recorre, violou os artigos
16o, 146o e 176o, alínea b), todos do CPCI, o artigo 13o do Decreto-Lei
ns.o 103/80, de 9 de Maio.

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

O Exm.o magistrado do MP emitiu parecer no sentido do não pro-
vimento do recurso, uma vez que as instâncias tiveram como provado
que, pelo menos desde 29/10/78, o oponente não exerceu a gerência
da sociedade devedora, juízo que, formulado com base na prova pro-
duzida, «não depende da interpretação de qualquer preceito legal,
nem da sensibilidade jurídica dos julgadores, pelo que deve consi-
derar-se um puro juízo de facto», que este STA não indica - art.o 21
n.o 4 do ETAF.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”a) Nos autos de execução de que estes são apenso e em que

é primitiva executada Rodrigues e Bruno, Lda, a dívida exequenda
respeita a imposto de circulação do 2o trimestre de 1983, 4o trimestre
de 1984, do ano de 1985, dívida à Caixa de Previdência e Abono
de Família dos Profissionais de Pesca, de Setembro de 1979 e Julho
a Setembro, Novembro e Dezembro de 1980, Janeiro a Julho de 1981,
dívida à Caixa de Previdência do Pessoal da Marinha Mercante Na-
cional de Julho, Setembro e Dezembro de 1980, Setembro a Dezembro
de 1981, Janeiro a Abril de 1982, dívida ao Fundo de Desemprego
de Outubro de 1978 a Agosto de 1981 e 1982 e 1o semestre de 1983
e dívida à Administração dos Postos do Douro e Leixões de 1984,
no montante global de 6.009.736$00 (4.098.308$00 relativos à execução
fiscal n.o 118/80 + 1.911.428$00 relativos à execução fiscal n.o 498/86).

b) Naquela execução foi ordenada a reversão da execução contra
o ora opoente.

c) Em 29.10.78, o oponente deixou de exercer as funções de gerente
na primitiva executada, as quais passaram a ser exercidas por Fe-
lisberto Correia de Melo Lima”.

Vejamos, pois:
Nos termos do art.o 21o n.o 4 do ETAF, ”a Secção do Contencioso

Tributário (deste STA) apenas conhece de matéria de direito, nos
processos inicialmente julgados pelos tribunais de 1a instância ...”,
como é o caso.

Por seu lado, dispõe o art.o 729 do C.P. Civil:
«1. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o Supremo

aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado.
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2. A decisão da 2a Instância, quanto à matéria de facto, não pode
ser alterada, salvo o caso excepcional previsto no n.o 2 do artigo 722o».

Este preceitua que «o erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa não pode ser objecto do recurso de
revista, salvo havendo ofensa duma disposição expressa da lei que
exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe
a força de determinado meio de prova».

Assim, 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 duma disposição expressa
da lei que exija certa espécie de prova para a existência de um facto
ou que fixe a força de determinado meio de prova.

E, como é entendimento jurisprudencial e doutrinal comum, a pró-
pria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles re-
tiram, desligados de qualquer interpretação jurídica, constituem ma-
téria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal de revista.

Cfr., por todos, os Acs. do STJ de 15.5.91 e 6.3.95 in Acs. Douts.
respectivamente, 367-917 e 354-813 e Antunes Varela in RLJ n.o
122-220.

Escreve Rodrigues Bastos, Notas ao C.P. Civil, vol. III, pág. 351,
em anotação àquele art.o 722o:

”O Supremo Tribunal de Justiça, não julga a matéria de facto;
só lhe cumpre decidir as questões de direito, e nesse sentido é que
se diz que é um tribunal de revista” ... O n.o 2 daquele preceito
”confirma esse mesmo princípio, abrindo-lhe, porém duas excepções:
a primeira, para a hipóteses do tribunal recorrido ter dado como
provado um facto sem que se tenha produzido a prova que, segundo
a lei é indispensável para demonstrar a sua existência; a segunda,
quando se tenham desrespeitado as normas que regulam a força pro-
batória dos diversos meios de prova, admitidos no nosso sistema
jurídico”.

Cfr., ainda, Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. VI, pag. 28.
Os n.o 2 dos ditos arts.o 722o e 729o inseriram-se no Código «para

pôr cobro, de uma vez para sempre, à tendência do Supremo para
se intrometer no julgamento da matéria de facto» - ibidem, pág. 29.

O Supremo não exerce censura sobre o julgamento de questões
de facto, não podendo permitir-se «conhecer do modo como os tri-
bunais de instância tenham avaliado as provas».

Como excepção - «salvo» - temos pois os dois items previstos na
parte final do dito art.o 722o.

A sua primeira parte abrange os casos «em que a lei exige ex-
pressamente determinada forma externa para a existência ou prova
de certo acto ou facto» - cit. pág. 30.

E a segunda é atinente à força probatória dos documentos, fixada
por lei:

Todavia, como refere o mesmo doutrinador - fls. 30 in fine -:
”A bem dizer, as suas excepções previstas .... não constituem desvios

da regra geral de que não é lícito ao Supremo conhecer de matéria
de facto. Se atentarmos na natureza do erro cometido pela Relação
nos casos apontados, havemos de reconhecer que se trata rigoro-
samente de erro de direito e não de erro de facto. Há erro na fixação
dos factos da causa; mas o erro traduz-se na violação de determinada
norma jurídica. É, portanto, erro de direito”.

Cfr., ainda, fls. 32.
E note-se que, como é ainda entendimento generalizado, mesmo

no caso de a 2a instância usar do seu poder de modificar as decisões
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de facto da 1a instância - art.o 712o do mesmo diploma -, os poderes
do tribunal de revista restringem-se ao exame da legalidade formal
do respectivo uso, mas sem entrar na apreciação directa do valor
das provas produzidas, pois só assim decide uma questão de direito.

Cfr., por todos, os Acs. do STJ, de 30.1.92 rec. 81.504, de 23.4.92
rec. 81.624, de 26.1.94, Colectânea, Ano II, tomo 1o, pag. 59 e de
27.X.94 e 114.Dez.94 in cit, tomo 3o, pags. 105 e 173, respectivamente.

Ora, as instâncias deram como provado que, pelo menos desde
29.10.78, a oponente não teve a gerência de facto da sociedade de-
vedora, que foi exercida exclusivamente pelo gerente Felisberto Lima.

Não está, pois, em causa, a pretendida nulidade da acta n.o 1,
a fls. 6 dos autos, nos termos do art.o 37o do Código das Sociedades
Comerciais.

O juízo probatório das instâncias, sobre a dita gerência não se
alicerça exclusivamente nela - está em causa a gerência de facto,
não a direito.

Nem vale, dado o exposto, argumentar com a fragilidade da prova
testemunhal - cfr. conclusão 5a.

Em suma: adentro dos seus poderes exclusivos de conhecimento
actual, o tribunal recorrido não deu como verificada a predita gerência
de facto, valorando, segundo a sua convicção, o material probatório,
pelo que não pode este tribunal de revista, alterá-lo.

E não é por toda a prova constar dos autos, que este tribunal
está legalmente autorizado a sindicá-la.

Aliás, se assim fosse, tal sindicância era sempre possível, já que
a própria prova por testemunhas é reduzida a escrito.

Não é esse o critério legal.
Pese o exposto, este tribunal não pode apreciar a prova do mesmo

modo que as instâncias, mas apenas nos apertados termos dos citados
normativos: arts. 21o n.o 4o do ETAF e 729o n.o 2 e 722o n.o 2, ambos
do C.P.Civil.

Ora, sendo as dívidas em causa posteriores àquelas data de 29.10.78,
o oponente não é, por elas, responsável - art.o 16o do CPCI.

Como vem decidido.
Termos em que se acorda negar provimento ao recuso, confirman-

do-se o aresto recorrido.
Sem custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto Municipal de Sisa - Art.o 11 n.o 2 do CIMSISSD
- Conceito de habitação - Garagem.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O conceito de habitação, em que, dado o seu carácter
complementar se inserem as garagens, introduzido no
C.C. Predial pelo Dec.Lei n.o 316/86, de 25.Set, e hoje
constante dos arts.o 12 do C.C. Autárquica e 51o e 52o

do E.B.Fiscais, vale igualmente para efeitos de isenção
de sisa prevista no art.o 11o n.o 22 do respectivo código.

II — Assim, está isenta deste tributo a aquisição, pela mesma
escritura, de uma garagem conjuntamente com um andar,
ambas fracções autónomas de prédio em propriedade ho-
rizontal, ali se exarando destinar-se este a habitação per-
manente do adquirente e ficar aquela afecta à mesma
habitação, sendo utilizada exclusivamente pelo compra-
dor como sua garagem (aparcamento do respectivo veí-
culo automóvel).

Recurso n.o 21.164, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido José Augusto Teixeira Pereira. Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Instância do Porto, proferida em
28.6.96, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por
José Augusto Teixeira Pereira, residente em Baião, contra a liquidação
do Imposto Municipal de Sisa, no montante de 55.000$00, que, con-
sequentemente, anulou.

Fundamentou-se a decisão, em que, também para efeitos daquele
tributo, deve valer o conceito de habitação previsto no CCA e EBF,
abrangendo, pois, as ”garagens integradas num prédio ou fracção des-
tinado a habitação, isto é, que façam parte da inscrição matricial
desse prédio ou fracção (e que estejam contíguas ou separadas dele)
...”, bem como as que constituem, elas próprias, fracções autónomas
do mesmo prédio em propriedade horizontal, «desde que estejam
afectas a uma fracção destinada a habitação desse mesmo prédio
e sejam utilizadas exclusivamente como complemento dessa habita-
ção», como é o caso presente pelo que há efectivamente lugar à
isenção previstas no art.o 11o n.o 22 do Cód. Sisa.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1. A douta sentença recorrida considerou que a fracção autónoma

destinada a garagem, objecto da impugnação, beneficia de isenção
de sisa prevista no n.o 22 do art. 11o do Código, por força da isenção
prevista nos arts.o 51o e 52o do EBF para a CA, fazendo parte in-
tegrante do mesmo conjunto habitacional da habitação, sendo seu
equipamento complementar, integrando o conceito de «habitação»
previsto no art.o 12o do C.C. Autárquica.

2. O n.o 22 do art.o 11o do CIMSISSD restringe a isenção de sisa
relativamente às aquisições de prédios ou fracções autónomas de pré-
dios urbanos exclusivamente destinadas a habitação, sendo assim este
destino exclusivo um dos factores a atender para a concessão da
isenção.

3. Não se verificando aquele requisito de exclusividade do destino
no caso das garagens, não podem estas beneficiar da isenção do im-
posto de sisa, não lhes podendo ser aplicáveis as disposições previstas
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no EBF, nos arts.o 51o e 52o, para a contribuição autárquica, com
diferentes pressupostos de isenção.

4. Constituindo as normas que conferem isenção de imposto um
desvio ao princípio da igualdade tributária, normas de natureza ex-
cepcional, devem as mesmas ser interpretadas nos apertados limites
desse desvio.

5. A sentença sob recurso violou, assim, o n.o 22 do art.o 11o do
Código da Sisa, ao considerar a garagem abrangida pela situação
de isenção nele prevista.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, re-
vogando-se a douta sentença recorrida, com as legais consequências».

E contra-alegou o impugnante, sustentando o acerto da decisão
recorrida.

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, por se dever considerar, para efeitos de isenção
de sisa, o conceito de habitação legalmente postulado em termos
de Contribuição Predial e Autárquica e no EBF, abrangendo as ga-
ragens, «já que as razões que num e noutro caso levam a estabelecer
as isenções são as mesmas, não sendo aceitável, numa perspectiva
que tenha em conta a unidade do sistema jurídico, a utilização de
conceitos distintos de habitação em situações relativamente às quais
valem as mesmas razões».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”1.Por escritura pública outorgada em 18.6.1993, no Cartório No-

tarial de Baião, o impugnante comprou à Sociedade Comercial Mon-
teiro, Baião e Simão, Lda, as seguintes fracções do prédio urbano,
em regime de propriedade horizontal, situado em Bela Vista, freguesia
de Campelo, concelho de Baião, omisso à matriz e descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Baião sob o n.o 1020/240295:

a) fracção autónoma ”Q”, que é uma habitação no 1o andar, com
entrada 3A e 3B, descrito na C.R. Predial sob o n.o 05020/240393-Q,
pelo valor de 7.500.000$00;

b) fracção autónoma ”AZ”, que é uma garagem nas traseiras, de-
scrita na C.R. Predial sob o n.o 05020/240393-AZ, pelo valor de
550.000$00;

2.Nos termos que constam da citada escritura e cujo teor integral
aqui se dá por reproduzido, a fracção ”Q” destina-se a habitação
permanente do adquirente e a fracção ”AZ” fica afecta à referida
habitação, pelo que ”de harmonia com o despacho do Subsecretário
de Estado Adjunto da Secretaria de Estado Adjunto e do Orçamento,
de 11 de Junho de 1992, e nos termos do n.o 22 do art.o 11 do
CIMSISSD, está esta transmissão isenta de sisa”.

3.A Repartição de Finanças de Baião procedeu à liquidação do
imposto de sisa referente à aquisição da garagem pelo impugnante,
no montante de 55.000$00, e notificou-o para pagamento em 21.7.1994,
tendo o pagamento sido efectuado em 1.9.94.

4.A garagem adquirida pelo impugnante situa-se no mesmo prédio
que a fracção adquirida para sua habitação, tendo ambas sido objecto
do mesmo projecto de construção, e sendo aquela utilizada exclu-
sivamente pelo impugnante e seu agregado familiar como garagem
desta habitação».

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se a isenção a que se refere

o art.o 11o n.o 22 do Cód. Sisa abrange fracção autónoma, destinada
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a garagem de outra habitacional, ambas do mesmo prédio em pro-
priedade horizontal.

Nos termos daquele normativo, está isenta de sisa, pressuposto
determinado condicionalismo que ora não importa considerar, a «aqui-
sição de prédio ou fracção autónoma de prédio urbano destinado
exclusivamente a habitação ...».

E o cerne da questão está justamente no âmbito ou conteúdo do
conceito de ”habitação”, ao contrário do que pretende a recorrente
que dá, de barato, que a garagem, como tal, a se, logo por definição,
se não destina a habitação, «não se verificando aquele requisito de
exclusividade do destino» - cfr. conclusão n.o 3.

Tal conceito foi introduzido no C.P. Predial pelo Dec.Lei n.o 316/86,
de 25.Set, relativamente à isenção da respectiva contribuição para
os rendimentos dos prédios urbanos construídos de novo, «na parte
destinada a habitação».

Assim, o seu art.o 18o passou a dispor que «considera-se habitação
... o conjunto de todos os compartimentos ou divisões constituindo
um fogo independente, incluindo as respectivas dispensas e garagens,
ainda que fisicamente separadas mas integrando o mesmo edifício
ou bloco habitacional ou situadas no próprio logradouro, constantes
da mesma inscrição matricial, devendo as garagens destinar-se ex-
clusivamente à recolha de veículos, não adstritos a actividades co-
merciais ou industriais, do residente e do seu agregado familiar»,
preceituado o art.o 19o que «nos prédios em regime de propriedade
horizontal, cada habitação constituirá uma unidade autónoma», abran-
gendo - § único - «as respectivas dispensas e garagens individuais,
ainda que as mesmas constituem ou se integrem noutra fracção
autónoma».

Tal conceito passou a considerar-se igualmente relevante para efei-
tos de isenção de sisa (ou redução da respectiva taxa específica, como
se refere no Ac. deste Tribunal, de 13.Fev.91, Rec. 12.152, in Apêndice
ao D. República, págs. 183 e segs., «atenta a natureza das realidades
que aquele Código (da Cont. Predial) e o da Sisa tomaram em con-
sideração, em consonância para efeitos de reconhecimento das isen-
ções num e noutro previstas, sendo manifesto que o conceito matriz
era o enunciado no C.C.P.».

Podendo, aliás, argumentar-se, no mesmo sentido, ainda como su-
blinha o Exm.o magistrado do M.o P.o, com a unidade do sistema
jurídico que posterga, logo in limine, «a utilização de conceitos dis-
tintos de habitação, em situações relativamente às quais valem as
mesmas razões».

E o mesmo conceito passou, com ligeiras alterações formais, para
o CCA - art.o 12o - e o EBF - arts.o 51o e 52o.

No sentido da sua polivalência, tanto para a contribuição autárquica
como para o imposto municipal de sisa, cfr., aliás, desenvolvidamente,
Sá Gomes, in CTF 367 págs. 243 e segs.

Ora, como refere a sentença recorrida, valendo-se do respectivo
probatório, «no caso vertente, ficou demonstrado que:

-em 18.6.1993, o impugnante comprou duas fracções do prédio
urbano em regime de propriedade horizontal, sendo uma constituída
pela fracção autónoma ”Q”, que é uma habitação (no valor de
7.500.000$00) e outra pela fracção autónoma ”AZ”, que é uma ga-
ragem nas traseiras do mesmo prédio (no valor de 550.000$00);
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-na respectiva escritura, ficou a constar que a fracção ”Q” se des-
tinava a habitação permanente do impugnante e que a fracção ”AZ”
ficava afecta à referida habitação.

-essa garagem, adquirida pelo impugnante, situa-se no mesmo pré-
dio que a fracção adquirida para sua habitação, tendo ambas sido
objecto do mesmo projecto de construção, sendo aquela exclusiva-
mente utilizada pelo impugnante e seu agregado familiar como ga-
ragem desta habitação».

Pelo que tem de considerar-se preenchido o predito condiciona-
lismo: a garagem foi comprada juntamente com o andar, constituindo
ambas fracções autónomas do mesmo prédio em propriedade ho-
rizontal, consignando-se, na respectiva escritura pública, destinar-se
o andar a habitação permanente do impugnante e ficando a garagem
afecta à mesma habitação, o que se verifica na realidade, para apar-
camento do respectivo veículo automóvel.

Havendo, assim, lugar à predita isenção, como vem julgado.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-

mando-se a sentença recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes. Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

IRC. Correcção quantitativa dos valores declarados. Correcção
técnica. Actos sujeitos à notificação prescrita no n.o 1 do
art.o 112o do CIRC.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao falar de correcções de natureza quantitativa nos va-
lores declarados, o n.o 1 do art.o 112o do CIRC refere-se
apenas a actos pressupostos da liquidação prolatados pela
Administração Fiscal no uso de um poder discricionário,
mormente de ordem técnica.

II — A expressão «correcções técnicas» usada pelo Fisco re-
fere-se, normalmente, a actos de liquidação que foram
praticados no uso de um poder estritamente vinculado,
por simples aplicação do critério exaustivamente definido
na lei de tributação.

III — Só os actos identificados em I têm de ser notificados
nos termos aí previstos.

IV — Os actos referidos em II têm de ser notificados nos termos
gerais prescritos para os actos de liquidação pelos art.os
64o e 65o do CPT.
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Recurso no 21 176. Supremo Tribunal Administrativo. Secção de Con-
tencioso Tributário. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Acá-
cio Rodrigo Fernandes & Irmão, Lda. Relator: Juiz Conselheiro
Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. A Fazenda Pública, dizendo-se inconformada com a sentença

de 96.01.30 do Tribunal Tributário de 1.a Instancia de Viana do Castelo
que, sob fundamento de que, advindo ela de uma «correcção técnica
consistente em acrescentar 3 248 953$00 no valor das vendas de-
claradas pela impugnante» e não distinguindo o n.o 1 do art.o 112o

do CIRC a natureza quantitativa das correcções efectuadas nos valores
declarados, padecia de nulidade por não ter sido notificada nos termos
desse preceito, anulou a liquidação adicional do IRC relativa ao ano
de 1990 impugnada pela contribuinte Acácio Rodrigo Fernandes &
Irmão Lda, com os demais sinais dos autos, do montante de
1 362 298$00, dela recorre directamente para esta formação judicial,
pedindo a sua revogação e a improcedência da impugnação.

2. A ora recorrida impugnou o acto tributário sob alegação de
que ele, em síntese, não se encontrava fundamentado, assentava em
errados pressupostos de facto e fora prolatado com preterição da
formalidade da sua notificação imposta no art.o 112o do CIRC.

3. Neste recurso, a recorrente pretexta, em resumo, que a notificação
prescrita pelo art.o 112o do CIRC tem apenas como objecto os actos
proferidos pela administração fiscal no uso de um poder discricionário,
tal como se dispunha em sede da contribuição industrial no art.o
138o do respectivo código, e o subjacente à liquidação impugnada
não se enquadra em tal categoria, tratando-se de um acto de meras
«correcções técnicas» de valores constatados em visita de fiscalização;
que, mesmo a existirem os vícios da notificação apontados, estes só
poderiam afectar a eficácia do acto tributário notificado e não a sua
validade e, finalmente, que a liquidação lhe foi notificada com inteiro
cumprimento do n.o 2 do art.o 64o do CPT mas, ainda que assim
não fosse, a via a seguir pela impugnante só poderia ser a do uso
da faculdade do n.o 1 do art.o 22o deste compêndio legislativo e a
sua falta só poderia afectar a eficácia do acto e não a sua validade.

4. Não houve contra-alegações da recorrida.
5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste tribunal emitiu parecer

no sentido do não provimento do recurso por, na sua óptica, não
haver possibilidade de recurso hierárquico autónomo do acto de fi-
xação da matéria colectável no regime previsto no CPT, segundo a
redacção vigente no momento em que foram efectuadas a revisão
da matéria colectável e a liquidação, que devesse ser notificado.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se, havendo o Fisco acrescido ao valor das vendas

declaradas relativamente ao exercício em causa o montante de
3 248 953$00 em consequência de exame de fiscalização, tal acto de-
verá ser notificado ao contribuinte nos termos do art.o 112o do CIRC.
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2. A matéria de facto.
A decisão recorrida estribou-se no seguinte quadro fáctico que deu

como provado:
a) A contabilidade da impugnante foi, relativamente ao exercício

em causa, objecto de fiscalização por banda da Administração Fiscal
- fls. 25 e segs.- que lhe fez a correcção técnica consistente em lhe
acrescentar 3 248 953$00 no valor das vendas declaradas pela impug-
nante - fls. 26 vo.

b) A AF não notificou a impugnante nos termos do art.o 112o

do CIRC, tendo-lhe, no entanto, dado a conhecer o relatório da
fiscalização.

3. O mérito do recurso.
O preceito invocado pela decisão recorrida (n.o 1 do art.o 112o

do CIRC) diz o seguinte: «Sempre que, nos termos deste Código,
sejam efectuadas correcções de natureza quantitativa nos valores cons-
tantes das declarações de rendimento do contribuinte com reflexos
na determinação do lucro tributável, será aquele notificado, pela forma
estabelecida no n.o 2 do art.o 53o, das alterações efectuadas, com
indicação dos respectivos fundamentos».

Entendeu-se aí que, não se distinguindo «a natureza das correcções
efectuadas nos valores declarados pelos contribuintes», esta abrangeria
também aquela que correspondesse ao adicionamento ao lucro tri-
butável de valores não declarados constatados em documentos cons-
tantes da escrita do contribuinte, em exame a ela feito pelos serviços
do Fisco.

Estamos, todavia, perante um resultado hermenêutico que não é
avalizado quer pelos termos verbais, quer pela occasio legis, quer,
finalmente, pela teleologia da norma.

Senão vejamos. O preceito fala de «correcções de natureza quan-
titativa nos valores constantes das declarações de rendimento do con-
tribuinte com reflexos na determinação do lucro tributável».

Os termos verbais apontam apenas para as correcções que equi-
valham à atribuição pelo Fisco de uma diferente expressão quantitativa
que se possa reflectir na determinação do lucro tributável aos e sobre
os valores constantes das declarações de rendimentos efectuadas pelos
contribuintes.

A hipótese normativa referir-se-á, pois, apenas aos casos em que
a Administração Fiscal possa, nos termos de um poder legalmente
previsto, atribuir uma diferente expressão em relação à considerada
dos valores declarados na declaração de rendimentos.

Por outro lado, pese embora a diferente técnica legislativa de ca-
racterização das hipóteses normativas pelo uso da expressão «cor-
recções de natureza quantitativa», o preceito é um sucedâneo do re-
gime antes instituído pelo art.o 138o do CCIndustrial no domínio
deste imposto, visando abranger as hipóteses essencialmente análogas
às aí previstas.

Mas sendo assim, a norma terá em vista aqueles casos em que
a lei atribua ao Fisco um poder discricionário, ainda que de ordem
técnica, de mensuração reflexiva no apuramento do lucro tributável
dos factos declarados pelo contribuinte na sua declaração de ren-
dimentos.

Só neste caso se justifica, - e isto encarna a teleologia da norma -,
o apelo ao poder de controlo da actividade dos agentes intermédios
da administração fiscal radicado no seu superior hierárquico.
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O exercício do poder discricionário, ainda que de ordem técnica,
faculta diferentes leituras da realidade económico-fiscal pela ausência
de uma pré-definição dos critérios legais de avaliação.

O agente é remetido para regras extrajurídicas, no sentido da sua
definição não constar do direito legislado, mas jurídicas enquanto
o sistema reconhece os resultados da sua adopção, que sejam aptas
para satisfazer as necessidades apontadas pela lei fiscal.

Dito de uma forma mais sintética: o agente é remetido para regras
de boa administração.

Impõe-se por isso, aqui, que o resultado do uso dessas regras seja
controlado pelo órgão máximo da administração fiscal que é o Ministro
das Finanças.

O recurso hierárquico previsto no n.o 2 do art.o 112o está fun-
cionalizado a tal fim.

Ora, é precisamente porque o acto de correcção se equivale a acto
pressuposto do da liquidação consubstanciadora de uma alteração
da situação tributária do contribuinte e a lei prevê meios de reacção
graciosa contra esse acto, tal como acontece no caso em que o lucro
tributável dos contribuintes é fixado por métodos indiciários ( ali,
recurso hierárquico para o Ministro das Finanças, aqui, reclamação
para uma comissão distrital de revisão), é que se explica que o n.o
1 do art.o 112o do CIRC mande efectuar a sua notificação nos mesmos
termos prescritos para o acto de fixação do lucro tributável pelos
métodos indiciários (n.o 2 do art.o 53o do CIRC).

Aliás, nesses casos, a lei não fez mais do que mandar seguir o
princípio geral das notificações em matéria tributária constante do
n.o 1 do art.o 65o do CPTributário, relativamente aos actos que con-
figurou como actos pressupostos de uma liquidação alteradora da
situação tributária dos contribuintes passíveis de meios próprios e
específicos de reacção graciosa, ordenando que ela seja notificada
pela via que concede a máxima segurança de dar conhecimento e
relevo ao acto praticado, dos factos que estiveram na sua origem,
do critério e cálculos seguidos e de quais os meios de reacção graciosa
e contenciosa de que é passível.

O CIRC prevê a atribuição de um poder dessa natureza em vários
preceitos.

São casos dele os que estão previstos nos art.os 25o n.o 2, 26o,
27o n.o 3, 28o n.o 5, al. b) (valorimetria das existências), 29o n.o 2
(quotas de reintegração e amortização), 49o n.o 2 (custos imputáveis
ao estabelecimento estável), 57o (relações especiais entre o contri-
buinte e outra pessoa).

Situação completamente diferente é aquela em que a correcção
do lucro tributável advenha, pura e simplesmente, da aplicação pelo
Fisco de um critério vinculativo pré-definido na lei ou seja, em que
o Fisco age nos quadros de um poder estritamente vinculado.

Não existindo nestes casos qualquer margem de imprecisão do cri-
tério normativo aplicado, em virtude deste constar totalmente da lei,
não ha razão para abrir qualquer processo especial de recurso hie-
rárquico tendente a verificar se aquele foi ou não bem determinado
e aplicado e correspondentemente o lucro tributável e a liquidação
do imposto.

Não existe aqui qualquer risco de eleição de critérios inadequados
ao fim estipulado pelo legislador.

A eventual correcção implicante da alteração do lucro tributável
antes determinado pelo contribuinte e da liquidação adicional do res-
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pectivo imposto, decorrente da mera aplicação de normas legais e
não do uso do poder discricionário ou de tributação com base em
métodos indiciários, apenas lhe tem de ser notificada e enquanto
constituindo um dos seus fundamentos com o acto de liquidação,
nos termos dos art.os 64 e 65o do CPTributário.

Não prevendo o CIRC nem o CPT meio de reacção graciosa ou
contenciosa de qualquer acto preparatório do acto da liquidação em
casos desses, a sua notificação revelar-se-ia como um acto puramente
inútil.

Tal é a situação de facto em apreço.
Pesem, embora, os termos ambíguos de «correcções técnicas» com

que o Fisco costuma rotular os casos, como o presente, em que efectua
liquidações adicionais estribadas na simples constatação dos factos
tributários na escrita do contribuinte, tal situação é a de uma simples
liquidação adicional fundada em novos ou em diferente expressão
de factos tributários tal qual estes foram por ele surpreendidos na
escrita do contribuinte.

A expressão «correcção» só tem aqui sentido enquanto referindo-se
a um resultado de emenda do imposto que antes devesse ser liquidado
pelo contribuinte.

Por seu lado, a locução «técnica» só pode querer significar nesses
casos que a correcção foi levada a cabo com base exclusivamente
em regras vinculativas pré-definidas na lei, em critérios legais exaus-
tivamente enunciados que não admitem qualquer margem de dis-
cricionariedade, tal como acontece com as regras científicas ou regras
ditadas pela ciência técnica.

No caso sub judicium, o acto sindicado judicialmente, segundo o
probatório, cinge-se a uma liquidação adicional feita pelo Fisco que
está imputada à existência de outros factos tributários que terão sido
por si surpreendidos em diversos documentos da escrita da impugnante
e que estão para além dos que haviam sido declarados por esta, em
sede de IRC, relativamente ao exercício em causa.

O acto de liquidação impugnado não assenta em qualquer acto
pressuposto de correcção quantitativa dos valores declarados pela re-
corrida, em sede do IRC e relativamente ao exercício de 1990, segundo
os contornos acima precisados.

Sendo assim, não havia que efectuar-se qualquer notificação nos
termos em que a decisão recorrida entendeu.

Bastava a notificação do acto de liquidação e dos fundamentos
em que ela se estribou e esta foi feita, como se dá nota no probatório.

Temos, portanto, de concluir pelo provimento do recurso.
Não obstante isso, os autos terão de prosseguir no tribunal a quo

para conhecimento das demais causas de pedir que, havendo sido
alegadas, não foram apreciadas.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
julgar improcedente a alegação do fundamento de impugnação da
preterição de formalidades legais e ordenar a baixa dos autos ao
tribunal a quo a fim deste conhecer das demais causas de pedir
alegadas.

Sem custas por virtude da recorrida não ter vindo ao recurso de-
fender os seus direitos.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. - Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) - Almeida Lopes - Ernâni Figueiredo. - Fui presente, Carvalho
Júnior.



396

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Artigo 16o do CPC. Dívidas por empréstimos
concedidos pelo Gabinete de Gestão do Fundo de De-
semprego.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A responsabilidade prevista no art.o 16o do CPCI só se
aplica às dívidas de contribuições, impostos, multas e
quaisquer outras dívidas ao Estado que forem liquidadas
ou impostas a empresas ou sociedades de responsabi-
lidade limitada.

2 — A responsabilidade sobredita só ocorre quanto a outras
dívidas se houver lei que tal determine.

3 — Os créditos derivados de empréstimos, subsídios reem-
bolsáveis ou não, garantias de pagamento e outras formas
de apoio financeiro concedido pela Secretaria de Estado
do Emprego através de Gabinete de Gestão do Fundo
de Desemprego não são créditos fiscais, ou seja, créditos
liquidados ou impostos, pelo que não se lhes aplica o
artigo 16o do CPCI.

4 — Em consequência, na falta de bens penhoráveis da so-
ciedade executada, a execução fiscal não poderá reverter
contra os sócios gerentes como responsáveis subsidiários.

Recurso n.o 21.235, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Manuel Cardoso Laranjeira. Relator o Exm.o Cons. Dr.
Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

A Fazenda Pública, não se conformando com o acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância que confirmou a sentença que julgou pro-
cedente a presente oposição deduzida por Manuel Cardoso Laranjeira,
declarando nula a reversão contra este ordenada na execução fiscal
n.o 309/84 da 6a Secretaria Administrativa de Lisboa, vem até nós,
culminando a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:

1a Pelo Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego foram con-
cedidos dois empréstimos reembolsáveis à executada Cooperfoto, Lda.

2a Por inexistência de bens, o processo de execução fiscal reverteu
contra o oponente, ora recorrido.

3a O oponente foi director comercial da executada até 31/V/81.
4a As dívidas ao Gabinete de Gestão do Fundo do Desemprego

são dívidas ao Estado, ao contrário do que foi decidido no acórdão
recorrido, pelo que é de aplicar a responsabilidade prevista no art.o
16o do CPCI.

5a Assim, o douto acórdão de que ora se recorre violou os artigos
16o, 144o e 146o do CPCI (actualmente, arts.o 13o, 233o e 239o do
CPT).
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Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
sendo o Exm.o Magistrado do Ministério Público junto do mesmo
de parecer que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
I.Corre termos na 6a Secretaria Administrativa, o processo executivo

n.o 309/84 para cobrança coerciva de 28706000$00 em dívida ao Ga-
binete de Gestão do Fundo de Desemprego, sendo executada a So-
ciedade Cooperfoto - Cooperativa Fotográfica, SCARL.

II.Por despacho judicial de 7.IV.1986, a fs. 43 vo dos autos principais,
foi ordenada a reversão contra, entre outros, o ora A.

III.O A. desempenhou funções de director comercial da executada.
IV.A Cooperfoto foi constituída por escritura de 6.VII.1979, exa-

rada a fls. 42 do Lo 77-B do 2o Cartório da Secretaria Notarial de
Vila Franca de Xira e levada a registo.

V.Foi publicado um extracto da escritura no DR III Série, n.o 170,
de 25.VII.79, pág. 8543.

VI.A dívida exequenda decorre de dois empréstimos atribuídos à
sociedade executada, o primeiro por despacho conjunto dos Secre-
tários de Estado do Comércio Interno e da População e Emprego,
datado de 12.XII.1979, no valor de 16.450.000$00, documentado a
fls. 6/9 do processo de execução.

VII.E o segundo, complementar do anterior, por despacho conjunto
dos Secretários de Estado do Comércio Interno e do Emprego, datado
de 28.XI.1980, no valor de 12256000$00, documentado a fls. 11/12
dos autos de execução.

VIII. Os termos de concessão e aceitação dos apoios financeiros
referidos em VI e VII constam dos documentos juntos aos autos
de execução de fls. 23-A a 27.

IX.Por despacho do Secretário de Estado do Emprego, exarado
sobre a informação n.o 75/DSPE/DAPE/83, foi declarado o vencimento
imediato da dívida e ordenada a sua cobrança coerciva.

A questão decidenda é a de saber se a dívida exequenda, decorrente
de dois empréstimos concedidos à sociedade executada pelo Gabinete
de Gestão do Fundo de Desemprego, é abarcada pelo artigo 16o,
proémio, do CPCI. Por outras palavras, se na atinente execução fiscal
pode ser ordenada a reversão contra os administradores ou gerentes
da executada.

Os créditos referidos na sobredita disposição adjectiva são con-
tribuições, impostos, multas e quaisquer outras dívidas ao Estado que
sejam liquidados ou impostos a empresas, o que, seguramente, não
é o caso do empréstimos em causa.

Na verdade, a dívida exequenda resulta de apoio financeiro estadual
concedido por intermédio do Gabinete de Gestão do Fundo de De-
semprego, nos termos dos artigos 7o, f), do DL n.o 759/74, de 30/XII
(com a redacção de DL n.o 423/77, de 7/X - art.o 1o), 4ao, f) e h),
do DL n.o 193/82, de 20/V, e 1o e 3o do DL n.o 437/78, de 28/XII,
à sociedade executada.

O art.o 9o, 2, do DL n.o 416/80, de 27/IX, veio estipular que «a
cobrança coerciva (é feita) através dos juízos de execução fiscal».
Mas isto não significa que lhe seja logo aplicável o artigo 16o do
CPCI.

De grande número de artigos deste compêndio adjectivo (vide,
arts.o 1o a 5o, 12o, b), 14o, a) e b), 15o, 17o, 18o, 25o, 27o a 29o,
31o, 37, a) e b), 68o, 77o, 82o, 85o, 89o, 103o, 117o, 144o, 146o, 152o,
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154o, 236o, 250o e 252o) resulta que este diploma regula, fundamen-
talmente, o processo relativo à declaração dos direitos tributários li-
quidação, sua revisão, impugnação e cobrança, voluntária e coerciva.
Créditos por contribuições e impostos, isto é, dívidas coactiva e uni-
lateralmente exigidas pelo Estado aos contribuintes. Trata-se de cré-
ditos da Fazenda Pública, como pode ver-se dos citados artigos 236o,
250o e 252o.

Ora, a dívida exequenda não pode assimilar-se aos créditos de im-
postos, como se alcança do artigo 7o, a) e b), do DL n.o 437/78,
der 28/XII, onde se determina que tais créditos por apoios financeiros
são graduados após os créditos de imposto do Estado e das autarquias
locais.

Esses créditos não têm natureza fiscal (cfr. Parecer da Procura-
doria-Geral da República n.o 178/80 - B.M.J. n.o 309, p. 74). São
créditos estaduais cobrados nos termos, ao tempo, do art.o 144o, §
único, do CPCI, e do artigo 9o, 2, do DL n.o 416/80 e por força
do disposto no artigo 6o do DL n.o 437/78, onde se determina que,
no caso de aplicação indevida do apoio financeiro recebido ou in-
cumprimento injustificado será, mediante despacho fundamentado,
declarado o vencimento imediato da dívida e obtida a cobrança coer-
civa da mesma.

O despacho referido é passível de impugnação contenciosa, nos
termos gerais do processo administrativo (art.o 6o, n.o 2).

Só a interposição de recurso de anulação é que sustará a execução
(art.o 6o, 3).

Todo o mecanismo de reacção contra semelhante despacho é di-
verso daquele que se aplica em matéria de liquidação de impostos.

O não cumprimento das obrigações da executada determinou a
cobrança coerciva dos empréstimos (v. artigos 4o, 5o e 6o do DL
n.o 437/86), mas inexiste norma que estatua a aplicação do art.o 16o

do CPCI à cobrança das dívidas exequendas, sendo que, como de-
monstrado, estas não são dívidas tributárias, pelo que aquele nor-
mativo não lhes é aplicável.

Deste modo, perfila-se a ilegalidade da reversão da execução contra
o ora oponente, enquanto director comercial da executada.

Havendo decidido neste pendor, o aresto recorrido não merece
censura.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se aquele.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodri-
gues Pardal. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto sobre as sucessões e doações. Valor tributável. Prédio
arrendado. Actualização das rendas. Art. 30 do CMSISSD.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos do art.30 do CMSISSD, na redacção anterior
ao DL 108/87, de 10.3, o valor tributável dos imóveis,
para efeitos do imposto sobre as sucessões e doações era,
por via de regra, o produto do rendimento inscrito na
matriz à data da liquidação pelo respectivo factor da
capitalização.

2 — Esta norma não está em contradição com o art.20 que
consagra o princípio da tributação do valor real do imóvel
transmitido.

3 — É de admitir desvio a este princípio quando resultou de
aumento proveniente de obras, melhoramentos, benfei-
torias, efectuadas que alterem ou tornem o prédio di-
ferente e não aqueles aumentos que resultem de erosão
monetária, da actualização ex lege, de actualização do
arrendamento da partilha ou inventário com licitação.

Recurso n.o 21.236 em que é recorrente Cacilda Gomes Ferreira e
recorrido Fazenda Pública. Relator o Exmo Sr. Conso Dr.RODRI-
GUES PARDAL.

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

Cacilda Gomes Ferreira, casada, residente na Rua Central do Teso,
23, Vilar do Pinheiro, Vila do Conde, veio impugnar a liquidação
do imposto sobre sucessões e doações por óbito de Domingos Dias
Ferreira, ocorrido em 13.02.82, com fundamento na errónea quan-
tificação dos valores patrimoniais, pois tornaram-se os valores re-
sultantes dos aumentos de renda posteriores à abertura da herança
e não os constantes da matéria à data da respectiva transmissão.

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

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação deve improceder.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário do Porto - 1o Juízo - julgou
a impugnação improcedente por o aumento do valor matricial se dever
ao aumento da actualização de rendas.

A impugnante interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a

Instância que, por acórdão de 12.3.96, negou provimento ao recurso
por o aumento do valor patrimonial resultar de novo arrendamento.

Inconformada a impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as conclusões seguintes:

1. Na 1a instância houve erro de facto na fixação da respectiva
matéria, quanto à data da celebração do arrendamento do prédio
inscrito sob o art.520 urbano.

2.Este erro determinou - não obstante o entendimento da irre-
levância para efeitos de liquidação, do aumento do valor do prédio
decorrente de arrendamentos celebrados após a transmissão dos bens,
já pelo sucessor da herança - que o Mo Juiz a quo não tenha decidido
pela procedência da impugnação e consequentemente anulação da-
quela liquidação.

3. A liquidação efectuada no prédio inscrito no art.520 é ilegal
porque se reportava ao seu valor à data da liquidação.

4. A interpretação que o acórdão recorrido fez do preceito, contraria
a sua ratio legis pois tem que existir correspondência valorativa entre



400

o que se recebe do autor da herança e o que este detinha no momento
da transmissão.

5. A decisão em crise violou o disposto no art.30 do CMSISSD.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o

recurso merece provimento por, para efeitos de liquidação do imposto
sobre sucessões e doações, o valor matricial a ter em conta é o inscrito
na matriz à data da transmissão.

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

facto:
a) Em 13.2.82, faleceu Domingos Dias Ferreira, deixando, além

do mais, inscritos em seu nome na matriz predial urbana de Vilar
do Pinheiro, os prédios inscritos sob os arts.518, 519 e 520, com o
valor matricial de 442.400$ cada um (resultante do rendimento co-
lectável de 21.120$X20) e o prédio inscrito na matriz sob o art.497.

b) Aqueles prédios urbanos haviam sido dados de arrendamento
em 2.7.75, conforme declaração m/130, apresentados na repartição
de finanças (Documento a fls.10 e 12).

c) Em 26.2.87, a viúva do falecido Domingos apresentou na RF
declarações de rendas relativas aqueles prédios urbanos e referentes
a actualizações destas nos anos de 1986 a 1988, nos termos constantes
de fls.13 a 19 dos autos, cujos termos se dão aqui por reproduzidos.

d) Tais actualizações de rendas originaram alterações ao rendimento
colectável, nos termos seguintes:

Arts. Rend. Colectável Valor Matricial

86 87 88

518 21.120$ 34.531$ 38.634$ 575.460$
519 21.120$ 34.531$ 38.634$ 575.460$
520 168.960$ 168.960$ 168.960$ 2.534.400$

e) Em 30.11.93, foi apresentada relação adicional de bens no pro-
cesso de liquidação do imposto sucessório aberto por óbito de Do-
mingos Dias Ferreira, correspondente aqueles prédios urbanos ins-
critos sob os arts.518, 519 e 520 e o prédio rústico inscrito na matriz
sob o art.497.

f) Em face daquela relação adicional de bens a RF efectuou a
liquidação do imposto sucessório com base no valor matricial dos
prédios inscritos em 1993 - data da liquidação que é o seguinte:

Arts. Ano 1992

518 575.460$
519 575.460$
520 2.534.400$

g) Em face desta liquidação, a impugnante foi notificada para efec-
tuar o pagamento do imposto sucessório de 201.111$ e ainda enquanto
cabeça-de-casal de sua falecida mãe, a quantia de 621.233$, acrescido
de juros compensatórios no montante de 447.021$.

2. Mostram os autos que o objecto do presente recurso ver alegações
da recorrente (R) - art.684, no3, do CPC é o erro na fixação da
matéria colectável do art.520, tornando-se o valor à data da liquidação
resultante dos aumentos de renda decorrentes de arrendamentos ce-
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lebrados após a transmissão dos bens já pelo sucessor da herança,
pois tem de existir correspondência valorativa entre o que se recebe
do autor da herança e o que este detinha no momento da transmissão.

Resulta de tudo isto que não há qualquer divergência a não ser
a que deve atender-se, para efeitos da liquidação do imposto sobre
sucessões e doações, não ao valor matricial do prédio à data da trans-
missão do bem mas sim o valor matricial à data da liquidação, au-
mentado devido a novo arrendamento cujo contrato já foi celebrado
após o óbito do de cujus.

Há na jurisprudência - v., por todos, o acórdão de 29.4.83 - recurso
14864, no Ap. DR de 30.4.96, p.1364 e na doutrina - Professor Doutor
Teixeira Ribeiro, Rev. Leg. e Jur., 111, p.104; 121, p.237; 124, p.236
- quem entenda que apenas é de excluir do valor inscrito na matriz
à data da liquidação apenas os aumentos resultantes de obras, me-
lhoramentos ou benfeitorias que actuem ou tornem o prédio diferente
do que era à data da transmissão e não aqueles aumentos que provêm,
por exemplo, da erosão monetária, da actualização ex lege, de ar-
rendamento, de patilha ou inventário com licitação, porque este au-
mento de rendimento apenas elevará o valor matricial do prédio para
um nível correspondente ao seu valor real actualizado.

Também há jurisprudência que entende que o aumento do valor
matricial, verificado ao tempo da liquidação, resultante de ”actua-
lização de rendas” em período posterior à abertura da herança e,
por conseguinte, à respectiva transmissão, não pode tal valor servir
de base à liquidação do imposto sobre sucessões e doações (v. acórdãos
do Pleno da Secção de 10.7.96 - recursos nos 13.456 e 17.374).

3. Está provado nos autos v. supra, no1, alíneas b) a e) - que o
aumento do valor do artigo 520 resultou unicamente do arrendamento
efectuado e não a qualquer obra, melhoramento ou benfeitoria que
alterasse a estrutura do prédio.

Quer dizer: o aumento do valor do prédio não resultou de qualquer
modificação ou alteração. O valor do prédio não revela riqueza que
foi transmitida e apenas actualizada. Esta interpretação do art.30,
antes da redacção do DL 108/87, de 10.3, coaduna-se com o seu
conteúdo.

Por outro lado, a interpretação seguida pelas instâncias está em
consonância com o que acaba de descrever-se, não havendo qualquer
colisão com o disposto no art.20 que consagra o princípio da tributação
do valor real dos bens transmitidos, pois se seguisse a segunda corrente
jurisprudencial, isso equivalia à revogação do citado artigo 30, como,
expressivamente, escrever o Professor Doutor Teixeira Ribeira, na
Rev. Leg. e Jur., 111, p.47 e 104, 118, p.252; 121, p.237; 122, p.267
e 124 p.235.

Deste modo, respeita-se o preceito e tem-se em conta a redacção
que o legislador inicialmente lhe deu, no uso dos seus poderes cons-
titucionais - e ao poder judicial cabe acatar de modo que a riqueza
transmitida seja mais próxima da realidade, isto é, o valor matricial
do imóvel seja aquele que tem à data da liquidação, uma vez que
o prédio não sofreu qualquer alteração resultante de melhoramento,
obras ou benfeitorias mas simplesmente da actualização das rendas
(cfr. arts.6 da Lei 46/85, de 20.9; art.32 do Decreto-Lei 321-B/90,
de 15.10), que nada difere de uma actualização ex lege.

Resulta de tudo isto que a impugnada liquidação não padece de
ilegalidade, por erro na determinação da matéria colectável. Esta era
o valor do prédio inscrito na matriz à data da liquidação resultante
da actualização das rendas.
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4. Em face do exposto, as conclusões apresentadas pela R não
alcançam êxito e, por isso, o acórdão recorrido não merece censura
por interpretada e aplicada correctamente a lei.

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

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em sessenta (60 %)
por cento.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Oposição. Cobrança dos créditos da Caixa Geral.
Omissão de pronúncia. Falsidade de título executivo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Antes de 1.9.93 (DL 287/83, de 20.8) os tribunais tri-
butários eram competentes para cobrar os créditos da
Caixa Geral de Depósitos por serem assimiláveis aos cré-
ditos do Estado.

2 — As normas que atribuem competência aos tribunais tri-
butários para cobrar as dívidas da Caixa Geral de De-
pósitos não são inconstitucionais por não violarem os
artos 13 e 205 e segs da CRP.

3 — Não há omissão de pronúncia quando a sentença re-
corrida deu a questão em causa a solução que entendia
legal.

4 — Não há falsidade do título executivo quando o montante
da dívida exequenda for diminuindo de acordo com pa-
gamentos por conta consta das notas de débito.

Recurso n.o 21.257, em que foi Recorrente Nelson Fernandes, Lda

e Recorrido Caixa Geral de Depósitos. Relator o Exmo Conso Dr.
Rodrigues Pardal.

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

Nelson Fernandes, Lda, p.c. 970 400 345, com sede no lugar da
Igreja, freguesia de Lagares, concelho de Felgueiras, veio interpor
recurso da sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa, - 2o Juízo - que julgou improcedente a oposição por a
incompetência não existir no catálogo legal taxativo dos fundamentos
de oposição (artos 176 do CPCI e 286 do CPT) e o título executivo
resultar da combinação do contrato de abertura de crédito com a
nota de débito e as sucessivas actualizações da nota de débito não
ter qualquer influência nos termos da execução, não havendo, por
isso, falsidade operante, formulando as conclusões seguintes:
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1. Toda a execução tem por base um título pelo qual se determina
o fim e os limites da acção executiva (art 45 do CPC);

2. E as dívidas sujeitas a execução fiscal devem ser certas, líquidas
e exigíveis (arto 234 do CPT);

3. Assim, o título de cobrança - que é equiparado a sentença com
trânsito em julgado (arto 235 do mesmo código) - não pode estar
sujeito, depois de instaurada a execução, a correcções efectuadas pela
entidade desse título;

4. Tendo sido efectuados pagamentos à exequente antes de ins-
taurada a execução, que não foram tidos em consideração no título
de cobrança, este é falso (falsidade material), em virtude de não re-
produzir, com verdade, o quantitativo em débito;

5. Ao julgar improcedente a oposição por considerar que a falsidade
do título não influi nos termos da execução, a douta sentença recorrida
violou, por erro de interpretação e aplicação, as referidas normas
em conjugação com as invocadas alíneas c), e) e g) do arto 76o do
CPCI;

6. Por outro lado, tendo a exequente e executada estipulado, no
contrato de abertura de crédito, o foro da comarca de Lisboa para
os pleitos emergentes do referido contrato, o tribunal tributário é
incompetente, em razão da matéria, para a presente execução;

7. Esse documento encontra-se junto aos autos, pelo que constitui
fundamento de oposição à execução nos termos da alínea g), do re-
ferido arto 176 do CPCI;

8. Ao não entender, assim, a douta sentença recorrida violou tam-
bém este dispositivo legal;

9. Acresce que a competência do tribunal, em razão da matéria,
determina a incompetência absoluta do tribunal e é de conhecimento
oficioso (arto 45 do CPT);

10. Cabe, assim, ao juiz do tribunal tributário conhecer dessa in-
competência e não aos ”serviços da Administração fiscal”;

11. Porém, mesmo que fossem os ”serviços ” competentes para
apreciar essa matéria, deveria a petição de oposição, ser-lhes enviada,
para esse efeito, tal como determina o arto 48, no 2, do CPT;

12. A douta sentença recorrida ao entender de forma diferente,
violou os referidos preceitos legais;

13. Aliás, essa sentença é nula, por omissão de pronúncia (arto

668, no 1, alínea d), do CPC), em virtude de ser omissa quanto à
alegada inconstitucionalidade das normas que afectam aos tribunais
tributários a cobrança de dívidas à Caixa Geral de Depósitos, emer-
gentes de uma relação jurídica de direito privado (como no caso
sub judice), por violação do arto 13, em conjugação com os artos
205 e segs da CRP e arto 3 do ETAF.

14. A inconstitucionalidade de uma norma é também, de resto,
de conhecimento oficioso e fundamento de oposição à execução, como
é jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Contra-alegando, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) manifesta-se
pelo improvimento do recurso por não se verificar a falsidade do
título executivo, por as notas de débito apenas actualizavam o crédito
exequendo, o Tribunal Tributário é competente para cobrar (arto 61,
no 1, do DL 48953, de 5.4.69) e tal norma não é inconstitucional
como é jurisprudência - deste Supremo Tribunal.

O distinto representante do Ministério Público junto deste Supremo
tribunal é de parecer que o recurso não merece provimento por não
se verificar a falsidade do título executivo, visto as notas de débito
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serem actualizações de crédito exequendo e que a incompetência não
é fundamento da oposição (arts 176 do CPCI e 286 do CPT), pois
o seu efeito não é o da extensão da execução é como é de conhecimento
oficioso o seu lugar é no processo de execução.

Correram os vistos legais, é preciso decidir.
1. A decisão recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) A execução no 101/88, a correr termos neste 2o juízo e nesta

1a secção, contra a oponente, destina-se à cobrança da dívida à C.G.D.,
proveniente do empréstimo no 15 L 491, no montante de 7796299$
e juros vincendos, que aquela instituição lhe concedeu no âmbito
do contrato de abertura de crédito celebrado em 20.11.88 - docs de
fls. 5, 8 a 15;

b) O requerimento de instauração dessa execução deu entrada em
28.1.88 - carimbo de fls. 3, do processo executivo apenso.

c) Em 19.1.88, a oponente entregou a CGD a quantia de 2500000$
para abatimento, notificando a dívida, emitindo nova ”lista de débito”
- doc. de fls 41 do processo executivo apenso.

d) A CGD procedem a esse abatimento, rectificando a dívida, emi-
tindo nova ”nota de débito”: doc. de fls 41, do proc. ex. apenso.

e) Em 19.1.88, o Estado, em execução do aval prestado à ora opo-
nente através do IAPMEI, pagou à CGD a quantia de 2.166.312$
- admissão pela CGD no arto 8 das alegações e no requerimento
de fls. 35 dos autos de execução apensos;

f) A CGD procedeu a esse abatimento dessa importância, rec-
tificando a dívida, emitindo nova ”nota débito” - doc. de fls 35 a
38 do proc. ex. apenso.

g) Para a oponente a falsidade do titular executivo consiste em
que ele ”não teve em conta o pagamento efectuado em 1.9.88 do
montante de 2.500.000$ [...], nem o pagamento do aval da Direc-
ção-Geral do Tesouro, no montante de 2.163.312$ - arto 4 da petição
inicial;

h) A CGD deu à execução certidão do ”contrato de abertura de
créditos” que celebrou com a ora oponente, em 20.11.84, acompa-
nhado de ”nota de débito” - docs de fls 5, 8 a 15 do proc. ex.apenso.

2. A recorrente (R) ataca a sentença recorrida assacando-lhe vários
vícios: a falsidade do título executivo, incompetência do Tribunal Tri-
butário, em razão da matéria para conhecer da presente execução,
sendo inconstitucionais as normas que atribuem tal competência e
a nulidade por omissão de pronúncia.

Quer a Caixa quer o distinto magistrado do Ministério Público
entendem que o recurso não merece provimento.

Vamos, pois, analisar os diversos vícios apresentados pela R.
3. Começa-se pela incompetência em razão da matéria dos tribunais

tributários para conhecer da presente execução, dando-se até a cir-
cunstância de exequente e executada terem estipulado no contrato
de abertura de crédito o foro da comarca de Lisboa (cláusula décima
- segundo - fls 7 do Processo Executivo).

Dispunha o arto 100 (antes dos DL 329-A/95, de 12-12, e 180/86,
25.9) que as regras de competência em razão da matéria e da hierarquia
não podiam ser alteradas pelas partes por se tratarem de regras que
violadas geram a incompetência absoluta (arts 101 e segs) a que pode
ser arguida pelas partes e deve ser suscitada oficiosamente pelo tri-
bunal em qualquer estado do processo (arts 102, no 2 doc.PL e 45,
no 2, do CPT).
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Assim, para efeitos da cobrança coerciva dos créditos da C.G.D.
(antes de 1.9.93 o DL 287/93, de 20.8) eram os serviços da Justiça
fiscal e os Tribunais Tributários de 1a instância os competentes para
tal cobrança, daí que tal convenção, nesta parte, não podia ter validade
(v.art. 61, no 1, do DL. 48953, de 5.4.69).

Por outro lado, a execução fiscal tem por fim cobrar coercivamente
as dívidas ao Estado provenientes de contribuições, impostos, taxas,
coimas e outras sanções pecuniárias e outros rendimentos incluindo
os juros e outros encargos legais (arto 37, alínea d) e 144 do CPCI
3 233, no 1, do CPT) e também ”outras dívidas por lei equiparadas
aos créditos do Estado (arto 233, no 2, alínea b)”.

Ora, a lei equipara ”certos créditos ao do Estado por exemplo,
o arto 2 da Lei no 1981, de 3.4.940, preceitua:

”As dívidas à C.G.D. são equiparadas a dívidas ao Estado mesmo
para o efeito de descontos - nos vencimentos dos funcionários por
elas responsáveis, nos termos do artigo 134 do Código de Ex Fiscais”
(corresponde ao art 310 do CPT) - cfr artos 58 e 61 do DL 48.953;
37, alínea c) e d) do CPCI.

Acrescia que os créditos da C.G.D. eram créditos de uma pessoa
colectiva de direito público (arto 2 do DL 48953, e de um instituto
de crédito do Estado (art. 3 do DL 48953), incumbindo-lhe colaborar
na política de créditos do Governo.

Resultava de tudo isto que os créditos do Estado, por imperativo
da lei, dados às atribuições que lhe são cometidas.

Deste modo, o arto 61, no 1, do DL 48953, está em consonância
com arto 37, alínea c) e com o arto 233, no 2, alínea b), do CPT
e 62, no 1 alínea c), do ETAF, não violando o arto 214, no 3, da
CRP - v.art 3 do ETAF.

Quer dizer: os créditos da CGD, por terem sido equiparados por
lei aos do Estado, não por isso, cobrados pelos tribunais tributários.

Isto significa que estes Tribunais eram competentes para cobrar
os créditos da CGD (até 31.8.93 - artos 9 e 10 do DL 287/93, de
20.8).

Por outro lado, também tais normas não são inconstitucionais, não
havendo violação dos artos 13 e 205 e segs. da CRP.

Esta é a jurisprudência maioritária deste Supremo Tribunal como
pode ver-se dos acórdãos de 4.7.90 - recurso no 12469 - no Apêndice:
ao DR, de 15.4.93, p. 783 e outros publicados a p. 787, 792, 796,
799, 803, 809 e 932; v. acórdão de 15.1.97 - recurso no 18.785 onde
se escreveu: ” Poderia por-se o problema da constitucionalidade da
norma que ao tempo da instauração desta execução atribuía aos tri-
bunais tributários competência para a cobrança coerciva dos créditos
de direito privado da CGD. Mas não se discutirá aqui tal questão
... e, em homenagem ao disposto no arto 8, no 3, do Cód. Civ, aceita-se
a tese largamente maioritária desta Secção de que essa norma não
era inconstitucional.”.

Em conclusão: os tribunais tributários eram competentes para co-
brar coercivamente as dívidas à CGD e a norma que atribuía tal
competência não era inconstitucional.

Nesta parte, o recurso não obtém provimento.
4. A R alega que a sentença recorrida é nula, por omissão de

pronúncia (arto 668, no 1, alínea d), do CPC) em virtude desta ser
omissa quanto à alegada inconstitucionalidade das normas que afec-
tam aos tribunais tributários a cobrança de dívidas da CGD, emer-
gentes de uma relação jurídica de direito privado (como no caso
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sub judice), por violação do arto 13, em conjugação com os artos
205 e segs da CRP e art 3 do ETAF.

A questão da inconstitucionalidade das normas que afectam aos
tribunais tributários a cobrança coerciva das dívidas à CGD só foi
suscitada nas alegações e não na petição de oposição.

Acontece que a sentença recorrida decidiu que a incompetência
para tramitar a execução não faz parte do catálogo legal e taxativo
dos fundamentos da oposição, por isso, tal questão haveria de ser
suscitada no processo, onde constituiria uma excepção dilatória (arts
413, no 2, e 494, no 1, alínea f) com a reforma do DL 329-A/85,
de 12.12 passou para a alínea a)) ou seja perante o chefe da repartição
de finanças (arto 48 do CPT) conhecendo o tribunal apenas do caso
em grau de recurso (arto 355 do CPT).

Resulta de tudo isto que o Mo Juiz apreciou a questão e deu-lhe
a solução que entendia legal, por isso, não havia que apreciar a questão
de inconstitucionalidade invocada no processo de oposição à execução
fiscal, daí que não haja a omissão alegada (arto 668, no 1, alínea
d), do CPC).

5. A R. alega finalmente a falsidade do título executivo, por em
face de pagamentos parciais efectuados antes de instaurada a exe-
cução, deveria a CGD ter anulado o título executivo exequendo e
emitido outro devidamente corrigido, e a manter-se o mesmo é ma-
nifesta a falsidade material em virtude de não reproduzir, com verdade,
o quantitativo em débito.

A sentença recorrida decidiu que não se verifica à falsidade do
título executivo, por não haver falta de verdade, isto é, discordância
entre os termos formais do documento dado à execução e a realidade
que o mesmo se destina a comprovar. No caso dos autos, o título
executivo consistia na combinação do contrato de abertura de crédito
com a nota de débito sucessivamente actualizada, como está provada
nos no 1, alíneas d), f) e g). Simplesmente a falsidade do título, a
existir, só é operante no dizer expresso da própria lei, ”quando possa
influir nos termos da execução” e as, sucessivas correcções à nota
de débito prova que não existe tal influência, não havendo falsidade
operante que preencha a previsão da alínea c) do arto 176 do CPCI
- v. art. 286, no 1, alínea c), do CPT.

Da análise dos elementos de prova trazidos aos autos - ver supra
no 1, alínea a) a f) - verifica-se que não há a falsidade alegada.

Na verdade, o título executivo é constituído pelo contrato de aber-
tura de crédito, celebrado em 20.11.84 até ao montante de 6.600
contos. A execução fiscal foi instaurada em 17.3.88 - capital 5733865$
e juros desde de 20.11.86 a 30.11.82 de 2062434$ total - 7786299$.
Devido a entregas, a dívida exequenda foi diminuindo (ver notas de
débito de 20.7.88 e 12.4.89 - a fls 36 e 41 do proc. de execução)
e, em 12.4.89 o capital era de 3996330$ e juros de 29.4.88 e 12.4.89
- 782621$ no total de 4788951$.

Houve entregas de quantias - ver supra no 1, alíneas c) a f) - o
que era permitido por lei (art 62 do DL 48853; v. arto 343 do CPT
cfr. arto 341, nos 2 a 6.).

De tudo isto alcança-se que não se verifica a falsidade do título
executivo por o título que serve de base à execução estar conforme
com o original ou seja o contrato de abertura de crédito .

A diminuição da dívida exequenda em virtude de entregas parciais
não anula o título executivo, mas fazem-se averbamentos adequados
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- v. arto 341, no 6, do CPT - para se saber qual é a quantia ainda
em dívida.

Também, nesta parte, a alegação não é procedente.
5. Em seguimento do exposto,as conclusões elencadas pela R não

têm êxito pelo qual a sentença recorrida é de manter, embora com
fundamentos diversos.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso.
São devidas custas, fixando-se a procuradoria em setenta (70%)

por cento.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Par-
dal — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, para cujo conhecimento são ex-
clusivamente competentes os tribunais tributários de ins-
tância e não o STA, a questão de saber se o contribuinte
teve um efectivo prejuízo por se ter visto impossibilitado
de utilizar os seus capitais na sua actividade lucrativa.

Recurso n.o 18.066. Recorrente: Fazenda Pública e Tiago Lopes Bap-
tista e Filhos, Lda; recorrido: os mesmos. Relator: Ex.mo Cons.
Dr. CASTRO MARTINS (por vencimento).

ACÓRDÃO

Com base em vício de forma e vício de violação de lei, o contribuinte
TIAGO LOPES BAPTISTA & FILHOS, Lda, com sede em Venda
de Podentes, Coimbra, deduziu impugnação judicial contra os actos
de liquidação de IVA relativo aos anos de 1987 e 1988, nos valores,
respectivamente, de 960.000$00 e de 1.355.340$00, pedindo a sua
anulação.

Por sentença de fls. 204 a 211, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra, julgou procedente a impugnação e anulou
o acto de fixação do imposto, com todas as consequências legais,
algumas das quais foram especificadas no dispositivo.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a Fazenda
Pública para este STA, pedindo a sua revogação com base nas con-
clusões das suas alegações de fls. 221 a 222, as quais aqui se dão
por reproduzidas. Também recorreu parte este STA a contribuinte,
cujas alegações com conclusões constam de fls. 299 a 232.

Neste STA, o Mo Po deduziu uma questão prévia: a incompetência
deste STA em razão da hierarquia pelo facto de o recurso da con-
tribuinte não versar matéria exclusivamente de direito. Ouvidas as
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partes, a contribuinte nada disse, enquanto que a Fazenda concorda
com o Mo Po.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Nas conclusões sob alegações de fls. 229 a 232, a recorrente sustenta

que houve um erro na matéria de facto por ter sido analisada er-
radamente a situação concreta da empresa — conclusão 2a — e que
há um efectivo prejuízo para a recorrente que se viu impossibilitada
de utilizar de seus capitais na sua actividade lucrativa — conclusão 5a

Na douta sentença recorrida, não se deu como provada a existência
de qualquer erro na análise da situação concreta da recorrente, sendo
a anulação decretada apenas com base em vício de forma, nem que
a recorrente tenha tido qualquer prejuízo efectivo por ter estado im-
possibilitada de utilizar os seus capitais na sua actividade lucrativa.

Nestas condições, deve anteceder-se que, pelo menos quanto à ma-
téria abrangida por aquela conclusão 2a, este recurso não tem por
fundamento exclusivamente matéria de direito, pelo que este STA
é incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer, sendo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância [arts. 32o, no 1,
al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF].

Nestes termos, acordam os juízes neste Tribunal em julgar o STA
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e
julgar competente o Tribunal Tributário de 2a Instância, pelo que
procede a questão prévia posta pelo Mo Po.

Custas pela recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e 60 %
de procuradoria.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Castro Martins (relator por ven-
cimento) — Mendes Pimentel — Almeida Lopes (vencidos nos termos
do voto anexo). — Fui presente, António Mota Salgado.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a Instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (arts. 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (arts. 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de juris-
prudência sobre matéria de facto representa um simulacro de jul-
gamento, mas nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto,
pois a censura que as Relações podem exercer sobre a decisão de
facto está muito restringida pelo art. 712o do CPC; três graus de
jurisdição podem constituir uma extensão ilimitada de um litígio por
parte de um pleiteante teimoso, o que tem como consequência um
excesso de trabalho para os tribunais e uma perda de tempo e de
dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o art. 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
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Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o o facto e o
direito, e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente
subordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma
declaração formal do recorrente no sentido da aceitação plena na
matéria de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu art. 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a Instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do art. 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
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de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o enten-
dimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a de-
claração de consentimento de recurso per saltum é havida como ma-
nifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBORG
in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II,
págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no art. 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a Instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquele que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Natureza do prazo para a sua dedução.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo para deduzir impugnação judicial no domínio
do C.P.C.I. era substantivo e de caducidade.

II — Assim, tal prazo contava-se nos termos do arto 279o do
C. Civil.

Recurso n.o 18.140. Recorrente: Alfinete — Produção e Comércio de
Vestuário, Lda; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. ALFINETE - Produção e Comércio de Vestuário, Lda., com
sede na Ava. Infante Santo, 68 - E, Lisboa, impugnou judicialmente
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a liquidação de imposto de transacções, referente aos anos de 1982,
1983, 1984 e 1985, efectuada pelo 8o Bairro Fiscal de Lisboa.

O Mo Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa julgou extemporânea a impugnação, pelo que a indeferiu
liminarmente.

Inconformada com esta decisão a impugnante interpôs recurso para
o T. T. de 2a Instância, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

“a) O douto Acórdão recorrido julgou extemporânea a presente
acção tão-somente por verificar que a orientação jurisprudencial ac-
tualmente dominante entende que o prazo de impugnação judicial
de actos tributários se deve contar nos termos do artigo 279o do
Código Civil;

b) Acontece, porém, que ao tempo da respectiva propositura a
orientação jurisprudencial constante e uniforme era precisamente a
inversa, i. e., contagem do mesmo prazo nos termos do artigo 144o,
no 3 do Código de Processo Civil;

c) De acordo com estes critérios a presente acção seria tempestiva,
uma vez que a petição inicial foi apresentada na Repartição de Fi-
nanças em 09-07.1987, antes do termo do prazo previsto no artigo 89o

do CPCI (i. e., 14.07.1987);
d) O direito de impugnar contenciosamente os actos tributários

é um direito fundamental de natureza análoga aos direitos, liberdades
e garantias;

e) Como tal, não pode a sua subsistência ficar dependente da al-
teração das orientações jurisprudenciais;

f) Acresce que não é justo sofrerem os contribuintes as conse-
quências nocivas da morosidade dos Tribunais;

g) Com efeito, a presente acção foi proposta em 09.07.1987 e de-
morou mais de três anos a ser julgada em 1a instância;

h) Se o tivesse sido antes, não teria havido indeferimento liminar;
i) Finalmente, tratar situações de facto idênticas, no domínio da

mesma legislação, de modo antagónico viola flagrantemente o prin-
cípio da igualdade;

j) Com a agravante de estar em causa um direito fundamental;
l) A questão que o presente processo suscita é a de saber se à

data do seu início existia ou não um direito de acção na esfera jurídica
da Recorrente;

m) Uma alteração da Jurisprudência também pode vir extinguir
o que antes existia.”

Não houve contra-alegações.
O T.T. de 2a Instância julgou-se hierarquicamente incompetente

para conhecer do recurso.
Subiram então os autos a este S.T.A., tendo o EPGA emitido douto

parecer no qual sustenta que o recurso não deve proceder.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto que ressuma da sentença recorrida:
2.1 A Repartição de Finanças de Lisboa (8o Bairro Fiscal) liquidou

à impugnante imposto de transacções e juros compensatórios, com
base no processo de transgressão 163/86.

2.2 A cobrança eventual do tributo impugnado ocorreu em 2/3/87.
2.3 A petição da impugnação deu entrada na Repartição de Finanças

em 9/7/87.
3. A questão a resolver é esta:
O prazo para deduzir impugnação é um prazo substantivo ou

judicial?
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Se for um prazo substantivo, conta-se ele nos termos do arto 279o

do C.Civil.
Mas se for um prazo judicial há-de contar-se nos termos do arto 144o

do C.P. Civil.
E, no caso concreto, esta questão é de primordial importância.
Na verdade, se se tratar de um prazo judicial, a impugnação foi

deduzida tempestivamente.
Mas, se se tratar de um prazo substantivo, ela é extemporânea.
Vejamos.
Dispunha o arto 89o do C.P.C.I., diploma com aplicação nos autos:
“A impugnação judicial deduzida com algum dos fundamentos pre-

vistos no artigo 5o será apresentada na repartição de finanças no
prazo de 90 dias contados:

“. . .
b) Do dia imediato ao da respectiva cobrança quando feita

eventualmente. . .”.
Mas a lei nada dizia sobre o modo de contagem dos prazos.
Antes da entrada em vigor da L.P.T.A. a jurisprudência dominante

inclinava-se para a tese de que o prazo de impugnação judicial assumia
o carácter de prazo judicial ou processual, aplicando-se-lhe assim o
disposto no no 3 do arto 144o do C.P.Civil.

Entendimento que não era prejudicado pelo arto 51o do R.S.T.A.
Porém, com a entrada em vigor da L.P.T.A., a situação alterou-se.
Dispõe o arto 28o da citada Lei (decreto-lei no 267/85, de 16/7):
“1- Os recursos contenciosos de actos anuláveis são interpostos

nos seguintes prazos. . .”.
2- Os prazos estabelecidos no número anterior contam-se nos ter-

mos do arto 279o do Código Civil . . .”.
Tem pois que entender-se que o prazo tem natureza substantiva

e não adjectiva.
Até porque se deve entender que a natureza jurídica da impugnação

judicial é de um verdadeiro recurso contencioso de anulação, “que
tem por objecto, em princípio, o acto tributário e que visa, em primeira
linha, a declaração da sua ilegalidade com base no vício expressamente
alegado pelo impugnante” (C.P.C.I. de Alfredo de Sousa e José Paixão,
Comentado e Anotado, 2a Edição, 1986, em anotação ao arto 89o,
citando Alberto Xavier e Cardoso da Costa).

Situação consagrada hoje no C.P.T..
Dispõe o arto 49o do referido Código:
“1. Os prazos. . . contam-se de acordo com as regras do arto 279o

do Código Civil.
“Aos prazos para dedução de impugnação judicial . . . aplica-se o

disposto no no 1. . .”.
Haveremos pois de concluir que o prazo em causa é um prazo

substantivo e não adjectivo.
Assim, tal prazo conta-se de harmonia com as regras do arto 279o

do Código Civil.
Neste sentido, e para além de muitos outros arestos, podem citar-se

os acórdãos do S.T.A. de 2/3/94 (rec. 15.222), de 22/9/93 (rec. 16.140)
e de 11/1/95 (rec. 18.139).

Isto posto, fácil é concluir que, na hipótese dos autos, a impugnação
é manifestamente intempestiva.

Na verdade, tendo em conta o fixado no probatório (ponto 2.2)
e o disposto no arto 89o, b) do C.P.C.I. o prazo teve o seu início
no dia 3/3/87.
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Ora, como a petição de impugnação foi apresentada em 9/7/87
(ponto 2.3 do probatório), é óbvio que a mesma foi apresentada
extemporaneamente.

Tendo em conta que o prazo de impugnação judicial é peremptório,
de caducidade e de conhecimento oficioso, por versar direitos in-
disponíveis quanto à Fazenda Pública, é óbvio que o seu decurso
fez extinguir o direito de impugnação.

Impunha-se assim o indeferimento liminar da petição (arto 474o,
1, c) do C.P.Civil). O que realmente aconteceu.

Finalmente, refere-se que não foi violado, como alega a recorrente,
o princípio da igualdade, com assento no arto 13o do C.R.P..

Por duas razões.
Por um lado, porque, como dissemos, a alteração jurisprudencial

tem a ver com uma alteração legislativa, anterior à propositura da
impugnação por parte da recorrente.

Por outro lado, e como é óbvio, a jurisprudência pode ter pers-
pectivas temporais diversas sobre a interpretação de determinada nor-
ma jurídica.

E essa diversa interpretação poderá dar lugar, nos casos dos tri-
bunais fiscais, à intervenção do Plenário do S.T.A. (arto 22o do ETAF)
ou do Pleno da Secção (arto 30o do ETAF).

Este é o modo definido pela lei para uniformizar a jurisprudência.
Em suma: a pretensão da impugnante não pode proceder.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso

interposto pela recorrente Alfinete - Produção e Comércio de Ves-
tuário, Lda..

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

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Barbosa — Brandão de
Pinho — Mendes Pimentel. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Notificação. Processo tributário. Via postal. Domicílio esco-
lhido. Mudança de domicílio. Comunicação. Prazo. Efi-
cácia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As notificações das sentenças em processo tributário fa-
zem-se por carta registada dirigida ao domicílio ou es-
critório que o notificando haja declarado no processo
(em especial o que aí tenha indicado ou vá sucessivamente
indicando para o efeito).

2 — Essas notificações produzem efeito mesmo que a carta
venha desenvolvida.

3 — A única excepção a esta regra resulta, por via indirecta,
do disposto no arto 70o, no 1, do CPT, que impõe aos
interessados que comuniquem no prazo de dez dias qual-
quer alteração do seu domicílio ou sede; assim, se um
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notificando mudar de domicílio ou sede e, por isso, não
receber uma carta de notificação expedida para o antigo
endereço, tem direito a nova notificação se for recebida
no prazo de dez dias a contar dessa mudança uma co-
municação sua dando conta do facto e do novo endereço.

Recurso no 18.604. Recorrente: NOBEL — Novos Betões, Lda; Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. NOBEL — NOVOS BETÕES, LDA., deduziu impugnação con-
tra uma liquidação de imposto de transacções (IT), através da petição
de fls. 3 a 8 em que indicou como sua sede a “Rua D. Manuel I,
445 - Coina, Barreiro”.

Por sentença datada de 7-5-93 (fls. 39 vo a 42) o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Setúbal julgou a impugnação improcedente e con-
denou a impugnante nas custas.

Em 12 de Maio de 1993 foi pela secretaria daquele Tribunal ex-
pedida, sob registo postal, uma carta para a impugnante, com o en-
dereço “Nobel — Novos Betões, Lda., - Rua D. Manuel I, 445,
2830 Coina, Barreiro”, para a notificar dessa sentença, da qual aí
lhe foi enviada cópia.

Contadas as custas em 21-5-93, foi expedida, sob registo postal,
em 26-5-93, para o mesmo endereço, nova carta a notificar a im-
pugnante dessa conta.

Por falta de pagamento dessas custas foi extraída e remetida em
21-9-93 à Repartição de Finanças do Barreiro certidão de relaxe.

Em 4-11-93 a impugnante apresentou requerimento alegando e
concluindo, em resumo:

a) “Acaba de ter conhecimento” de que a impugnação “foi decidida
por sentença de 7-5-93, que já terá transitado em julgado”.

b) Essa sentença não chegou a ser notificada à impugnante, cuja
sede se situa na Av. Fontes Pereira de Melo, 35, 4o, letra E, desde
16-1-92, conforme alteração estatutária formalizada por escritura (de
que juntou fotocópia).

c) A notificação que terá sido feita por carta registada para a antiga
sede não encontrou ali o destinatário, pelo que terá sido devolvida
ao Tribunal.

d) Deve, ao abrigo dos artos 203o e 205o do CPC, por remissão
do arto 2o do CPT, ser declarada nula - e repetida - essa notificação,
anulando-se todos os actos subsequentes.

Por Despacho de 28-1-94 o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Setúbal indeferiu esse requerimento com fundamento em se ter
cumprido a lei (artos 65o, no 1 e 2, 66o e 70o do CPT, e 254o, no 3,
e 255o do CPC) “ao notificar a impugnante na morada/sede por si
indicada e não alterada até então.

É deste despacho que sobe o presente recurso, interposto per saltum
pela impugnante, que como remate da sua minuta ofereceu as con-
clusões que assim se podem resumir:

a) A sentença final foi notificada através de carta registada com
aviso de recepção para a antiga sede da impugnante - que era a
que constava dos autos - e não para a sede que ela tinha então,
pelo que essa carta foi devolvida ao Tribunal.
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b) Tal notificação não produziu, pois, efeito, nos termos dos
artos 254o, no 3, e 255o, no 1, do CPC, por remissão do arto 2o, al. f),
do CPT, “por falta de um dos pressupostos da actuação daquele pre-
ceito, que é o de a notificação ser feita para a sede do notificando”.

c) “A circunstância de a impugnante não ter comunicado no pro-
cesso judicial, no prazo de 10 dias, a alteração da sua sede, como
lhe impunha o arto 70o, no 1, do CPT, não obsta, contrariamente
à tese do douto despacho recorrido, à anterior conclusão, sabido que
nos termos expressos do no 2 o não recebimento da comunicação
por falta daquela comunicação apenas não é oponível à administração
fiscal”.

A Fazenda Pública contra-alegou pugnando pela improcedência
do recurso.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de
que este STA é incompetente para o recurso por ele não versar apenas
matéria de direito, visto o despacho recorrido não dar como provado
o facto, alegado pela recorrente e por ela levado à primeira das re-
feridas conclusões, de que no momento da questionada notificação
a recorrente tivesse uma sede diferente da que constava do processo.

2. Esta questão prévia suscitada pelo Mo Po improcede, pois o
despacho recorrido dá como assente a alegada mudança de sede (aliás
exarada em escritura de 16-1-92 de que está junta fotocópia a fls. 52-56)
ao dizer que “é por culpa sua” (da recorrente, entenda-se) “que a
notificação não é efectuada na sede actual” (fls. 60 vo-61).

3. Verifica-se que até à arguição da nulidade da notificação ora
em apreço a recorrente litigou por si, sem patrono, que indicou na
petição como sua sede a “Rua D. Manuel I, 445 - Coina, Barreiro”,
e que até à data dessa arguição, feita em 4-11-93, não veio aos autos
avisar que mudara de sede.

4. O arto 146o do CPT manda que a sentença seja notificada no
prazo de 5 dias ao impugnante.

Tendo a aludida sentença de 7-5-93, sido notificada, por cópia,
através de carta, expedia sob registo postal em 12-5-93 com o endereço
“Nobel - Novos Betões, Lda., Rua D. Manuel I, 445, 2830 Coina,
Barreiro”, que a ora recorrente indicara, foi cumprido este preceito,
bem como os artos 65o, no 2, e 67o, no 3, do mesmo diploma, segundo
os quais as notificações devem fazer-se por carta registada dirigida
para o domicílio ou escritório que o notificando tenha declarado no
processo (em especial o que aí tenha indicado ou vá sucessivamente
indicando para o efeito).

Estas disposições devem completar-se com as dos artos 254o, no 3,
e 255o do CPC61, este na redacção do DL 242/85-07-09, e 66o, nos 1
e 2, do CPT, segundo as quais essas notificações produzem efeito
mesmo que a carta venha devolvida.

A única excepção a esta regra resulta, por via indirecta, do disposto
no arto 70o, no 1, do CPT, que impõe aos intervenientes em processos
nos serviços da administração fiscal ou nos tribunais tributários que
comuniquem no prazo de dez dias qualquer alteração do seu domicílio
ou sede. Desta norma se deve concluir que, se um notificando mudar
de domicílio ou sede e, por isso, não receber uma carta de notificação
expedida, num processo judicial tributário, para o antigo endereço,
tem direito a nova notificação se for recebida no tribunal, no prazo
de dez dias a contar dessa mudança, uma comunicação sua dando
conta do facto e do novo endereço. Mas daqui também se conclui
que a incerteza no processo quanto à eficácia da notificação postal
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não se pode prolongar para além de dez dias, que é o prazo máximo
concedido ao interessado para comunicar a alteração.

Ora a impugnante, aqui recorrente, só veio dar notícia da mudança
mais de 21 meses depois de ela ocorrer (e, embora não seja essa
a bitola para aferir da tempestividade da comunicação, só cerca de
meio ano depois da expedição da questionada carta de notificação).

Não podendo, por isso, a ora recorrente beneficiar da analisada
excepção, tem de sujeitar-se àquela regra geral, pelo que a carta de
notificação de 12-5-93 produziu os seus efeitos, devendo ela con-
siderar-se desde 17-5-93 notificada da sentença, que assim transitou
em julgado.

Como bem observa a recorrida Fa Pa, não pode fazer-se do no 2
do citado arto 70o a interpretação a contrario sensu pretendida pela
recorrente: a inoponibilidade da falta de recebimento, nas referidas
circunstâncias, de uma notificação postal já estava consagrada para
os processos judiciais em geral no citado arto 254o, no 3, do CPC61,
onde está vertido o princípio geral, bem lógico e compreensível — do
qual é um afloramento o n.o 2 do citado arto 70o -, de que as partes
devem escolher um domicílio onde possam receber as comunicações
dos actos processuais e comunicar tempestivamente qualquer mu-
dança, sob pena de suportarem as consequências da “revelia”.

5. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Agostinho Castro Mar-
tins — José João Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Competência do Tri-
bunal Tributário de 2.a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA 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, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2.a Instância, para conhecer de re-
curso directo de decisão jurisdicional de um tribunal tri-
butário de 1a instância que não se restrinja a matéria
de direito.

3 — É questão de facto saber se o contribuinte é empregado
de banca nos casinos e se a matéria colectável (do imposto
profissional) em questão é constituída por quantias pro-
venientes de gratificações, que consubstanciam verdadei-
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ras liberdades, sem carácter de exigibilidade, recebidas
de terceiros com quem aquele não tem «qualquer cor-
respondência de trabalho».

Recurso n.o 18.805. Recorrente: José Azevedo Peres Bizarro; recor-
rido: Fazenda Pública; relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. JOSÉ AZEVEDO PERES BIZARRO, residente em Espinho,
impugnou uma liquidação de imposto profissional relativa ao ano
de 1988 e de que é sujeito passivo.

Por Sentença de 4-11-93 (fls. 81-85) o Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância de Aveiro julgou a impugnação improcedente.

De tal decisão, com vista à sua revogação, sobe per saltum o presente
recurso, interposto pelo impugnante, que o minutou a fls. 102 e segs.

Em contra-alegação a Fazenda Pública (Fa Pa) sustentou, em suma,
que “a liquidação não sofre de qualquer ilegalidade e ou incons-
titucionalidade pelo que a douta sentença recorrida decidiu bem e
deve ser confirmada rejeitando-se o presente recurso”.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) arguiu a incompetência
deste STA em razão da hierarquia por o recurso não versar apenas
matéria de direito, já que nas conclusões das suas alegações o re-
corrente afirma factos que não se mostram estabelecidos na sentença
recorrida.

Notificadas as partes para responder a esta questão prévia, só a
Fa Pa o fez para discordar da posição assim sustentada pelo Mo Po,
apenas admitindo a hipótese de haver necessidade de ampliação da
matéria de facto.

2. Há que resolver, por conseguinte, o problema, suscitado pelo
Mo Po (e, aliás, de conhecimento oficioso e prioritário — cfr, artos 3o

da LPTA, 45o do CPT e 101o e ss. do CPC61) da competência, em
razão da hierarquia, desta Secção do STA, para onde um recurso,
como o presente, de decisão de um tribunal tributário de 1a Instância
só pode subir per saltum quando verse exclusivamente matéria de
direito [cfr. artos 21o, no 4 e 32o, no 1, alínea b), do ETAF e 167o

do CPT]: se envolver pronúncia sobre matéria de facto, a competência
para o julgar cabe ao Tribunal Tributário de 2.a Instância [cfr. artos 41o,
no 1, al. a), do ETAF e 167o do CPT].

3. E entendemos que procede tal arguição.
Na verdade, ao longo da minuta de recurso e, mais sinteticamente,

nas suas conclusões 1a, 2a, 10a, 12a, 21a e 39a o recorrente alega
ser empregado de banca nos casinos e ser a matéria colectável (do
imposto profissional) em questão constituída por quantias provenien-
tes de gratificações, que consubstanciam verdadeiras liberalidades,
sem carácter de exigibilidade, recebidas de terceiros com quem não
tem “qualquer correspondência de trabalho”.

Ora na especificação factual feita na sentença não se declaram
assentes esses dados de facto.

4. Conclui-se que o recorrente estriba o seu recurso em fundamentos
de facto que a sentença não julgou provados, pelo que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito.

Assim, abstemo-nos de julgar o recurso, por esta Secção do STA
ser incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer e de-
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claramos para tanto competente o Tribunal Tributário de 2.a Instância
(cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

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

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Agostinho Castro Mar-
tins — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, para cujo conhecimento são ex-
clusivamente competentes os tribunais tributários de ins-
tância e não o STA, a questão de saber se o recorrente,
como gerente, se limitava a praticar os actos para os quais
estava mandatado.

Recurso: 18920. Recorrente: Rui César de Castro Reis; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons. Dr. Castro Martins (por
vencimento).

Por falta de poderes de gerência e por falta de culpa pela in-
suficiência do património, RUI CÉSAR DE CASTRO REIS, com
os sinais dos autos, deduziu oposição à execução fiscal instaurada
contra a primitiva devedora, Aliança Comercial de Miudezas, Lda,
e que reverteu contra si, a qual corria termos pela repartição de
finanças de Coimbra com o n 586/86.

Por sentença de fls. 92 a 101, o Mº Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra julgou a oposição improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu o oponente
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas conclusões
das alegações de fls. 103 a 107, as quais se consideram aqui como
reproduzidas.

Neste STA, o MoPo suscitou a questão prévia da incompetência
em razão da hierarquia deste STA pelo facto de o recurso não versar
matéria exclusivamente de direito.

Notificado, o oponente-recorrente manteve a sua posição.
Corridos os vistos, cumpre decidir a questão prévia posta pelo MoPo.
Nas alegações de recurso e respectivas conclusões, o recorrente

sustenta que a sua actividade se limitava à prática de actos para os
quais estava mandatado — conclusão a).

Na matéria fáctica fixada na douta sentença recorrida, não é dado
como provado que a actividade do recorrente se limitasse à prática
daqueles actos, sendo certo mesmo que se dão como provados factos
incompatíveis com aquela conclusão, designadamente que o recorrente
“orientava o serviço e escolhia os artigos das colecções”, era o re-
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corrente “quem mandava” na ausência do seu pai, César, e do
Dr. Ezequiel.

Por estas razões, entende-se que o recurso não tem por exclusivo
fundamento matéria de direito, pelo que competente para dele co-
nhecer é o Tribunal Tributário de 2a Instância e não este STA (artos
32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).

Nestes termos, acordam os juízes deste Tribunal em julgar pro-
cedente a questão prévia posta pelo MoPo e declaram este STA in-
competente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, por
ser competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$
e a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Castro Martins (Relator por
vencimento) — Mendes Pimentel — Almeida Lopes (vencido nos ter-
mos do voto anexo). — Fui presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1.a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela Lei
no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-lei no 128/83,
e de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas e optar
pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum. Para o efeito,
o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-lei no 128/83, passou
a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo Tribumal
de Justiça, da decisão do Tribunal de comarca de que possa apelar-se
e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde que esse
recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o recorrente
solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e declarasse
expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de facto dada
como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
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POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2.a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al.
b) compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2.a
Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente par ao STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
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COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso da 1a instância para a 2a instância e desta para o
STA. Fundamentos do recurso. Dever de obediência ou de
acatamento pelos tribunais inferiores das decisões dos tri-
bunais superiores.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se em recurso da 1a instância para a 2a instância o re-
corrente atacou os dois fundamentos em que se alicerçara
a decisão recorrida - intempestividade da impugnação
e sobre o mérito desta, face à improcedência - e o tribunal
de recurso apenas conheceu do 1o fundamento negando
provimento ao recurso, prejudicado ficou o conhecimento
do segundo fundamento.

2 — Porém, se em recurso posterior para o STA, este Tribunal
concedeu provimento ao recurso - sobre a questão da
tempestividade - ordenando a baixa dos autos à 1a ins-
tância para apreciar de novo a questão de fundo, cabe
ao tribunal recorrido (1a instância) por dever de aca-
tamento das decisões dos tribunais superiores (art.o 3o

da Lei 38/87 (LOTJ) ex vi art.o 13 do ETAF e n.o 1
do art.o 156 do CPC ex vi dos arts.o 2o f) e 169o do
CPT e art.o 4o da Lei 21/85 de 20/7) apreciá-la, salvo
se houver outro obstáculo legal, uma vez que em tal si-
tuação não se formou caso julgado sobre tal questão
que não foi, nem podia ser, apreciada pelos ditos tribunais
superiores.
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Recurso n.o 19.949, em que são Recorrente Jorge Henrique Dias
dos Reis e Outros e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi
Relator o Exm.o Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Jorge Henriques dos Reis e Outros, identificados nos autos, de-
duziram impugnação judicial contra a liquidação da contribuição in-
dustrial, referente aos anos de 1984 e 1985, ao abrigo do art.o 89o

e segs. do C.P.C.I. perante o tribunal tributário de 1a instância de
Setúbal o qual indeferiu liminarmente a petição por inverificado o
justo impedimento invocado e daí a intempestividade da mesma, con-
siderando ainda a mesma decisão que ”os impugnantes não vieram
atacar nenhum acto tributário em concreto” pelo que se verifica a
manifesta improcedência. Desta decisão interpuseram recurso para
o tribunal tributário de 2a instância que, por Acórdão de 31.3.92,
negou provimento ao mesmo sob a consideração de que ”a petição
inicial, foi apresentada fora do prazo legal, excepção peremptória
de caducidade que prejudica o conhecimento da questão substantiva
de saber se a pretensão do autor é, ou não manifestamente impro-
cedente nos termos da 2a parte da alínea c) do n.o 1 do art.o 474o

do C.P.C., ao abrigo do qual o Mm.o Juiz indeferira liminarmente
a petição”.

Inconformados de novo os impugnantes/recorrentes interpuseram
recurso do citado Acórdão para esta Secção de Contencioso Tributário
do STA que por Acórdão de 13.10.93 concedeu provimento ao recurso
e, em consequência revogou o Acórdão recorrido, ordenando-se a
remessa do processo ao Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal
para ser considerada tempestiva a impugnação da liquidação da con-
tribuição industrial de 1984 e 1985”, ”salvo se houver outro acto
impeditivo”.

Remetidos os autos à 1a Instância, ali foi proferida decisão pelo
M.o Juiz que, depois de considerar que o Acórdão do STA apenas
conheceu e decidiu da questão da tempestividade e ”nada decidiu
e nem se pronunciou sobre a segunda parte do mesmo despacho
que indeferiu liminarmente a petição da impugnação por manifesta
improcedência, como também o tribunal tributário de 2a instância
não conhecera nem decidira sobre esta 2a parte por ter considerado
prejudicado o conhecimento respectivo”, concluiu o mesmo magis-
trado judicial que ”pela subsistência da 2a parte do mesmo despacho
ficou esgotado o poder jurisdicional daquele tribunal com a prolação
do despacho em causa e na parte em que indeferiu liminarmente
a petição inicial por manifesta improcedência, nos termos do disposto
no art.o 666o do C.P.C. não havendo que acrescentar o que quer
que seja sobre o ali decidido” ”no despacho de fls. 54v, 55 e 55v”.

Mais uma vez inconformados vêm os impugnantes recorrentes in-
terpôr recurso desta última decisão cujas alegações apresentam o se-
guinte quadro conclusivo:

”a) Os tribunais de 1a e 2a instância não decidiram, nos termos
determinados pelo acórdão do STA, a questão de mérito objecto
da petição inicial de impugnação e do recurso interposto para aquela
2a instância;

b) Cumpre aos tribunais decidir as legítimas petições que lhe são
apresentadas pelos cidadãos e ter em conta os casos idênticos antes
decididos;
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c) Os doutos despachos da 1a e 2a instância ao considerarem de-
finitivos teriam como consequência a denegação da justiça a que os
autores têm inequivocamente direito;

d) O processo fornece suficientes elementos para justificar uma
apreciação definitiva da questão de mérito ou caso assim não se en-
tenda, que seja decidido definitivamente qual o tribunal competente
para esse efeito como é de justiça”.

Não houve contra-alegação.
O Exm.o Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que o recurso merece provimento pois que, como decorre
do Acórdão deste STA de fls. 132 e segs. foram revogados o acórdão
do tribunal tributário de 2a instância e a sentença da 1a instância
e foi ordenado ao tribunal tributário de 1a instância que proceda
a novo julgamento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão resulta dos autos que:
a) Sobre a deduzida impugnação judicial contra a contribuição in-

dustrial liquidada e referente aos anos de 1984 e 1985, o Tribunal
Tributário de 1a instância de Setúbal julgou-a intempestiva por in-
verificado o justo impedimento na entrada da petição ”ao abrigo do
art.o 474o 1o c) do CPC”.

b) Dessa decisão levaram os impugnantes, ora recorrentes, recurso
ao tribunal tributário de 2a instância que negou provimento ao recurso,
mas limitando a sua pronúncia apenas quanto à questão da tem-
pestividade da petição da impugnação, considerando, por isso, pre-
judicado ”o conhecimento da questão substantiva”, ou seja da matéria
alegada na mesma petição.

-Os impugnantes/recorrentes recorreram para o STA da decisão
da 2a instância (Acórdão).

-Por Acórdão de 13.10.93 este STA concedeu provimento ao recurso
e, revogando o acórdão recorrido ordenou a remessa do ”processo
ao tribunal tributário de 1a instância de Setúbal para ser considerada
tempestiva a impugnação da liquidação da contribuição industrial de
1984 e 1985”.

-Remetidos os autos à 1a instância, ali o Mm.o Juiz proferiu o
despacho de fls. 146, ordenando a remessa dos mesmos à 2a instância
para ser apreciado «o 2o fundamento do recurso por inexistir já o
invocado prejuízo para o seu conhecimento».

-A 2a instância, pelas razões expendidas pelo M.o P.o a fls. 149
”que o processo deve ser devolvido ao T.T. 1a instância de Setúbal
- ordenou a devolução dos ”aos ao TT 1a instância de Setúbal”.

-Na 1a instância foi proferido o despacho de fls. 152-153 que aqui
se dá por reproduzido, tendo-se concluído que, subsistindo a 2a parte
do despacho inicial ”ficou esgotado o poder jurisdicional deste tribunal
com a prolação do despacho em causa e na parte em que indeferiu
liminarmente a petição inicial por manifesta improcedência”, daí re-
sultando que não cumpriu o decidido pelo Acórdão do STA.

É deste último despacho que vem interposto o presente recurso.
Como decorre do que vem relatado e se alcança dos autos e da

matéria vertida nas conclusões da alegação dos recorrentes, a questão
que se coloca no presente recurso prende-se apenas com o (im)cum-
primento de um uma decisão proferida pelo Acórdão do STA, tran-
sitado em julgado, por parte da 1a instância a quem aquela decisão
se dirigiu expressamente.

De Acórdão do STA vê-se que obteve provimento o recurso in-
terposto da 2a instância apenas quanto à questão da tempestividade
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do recurso, e que foi ordenada a baixa dos autos à 1a instância ”para
ser considerada tempestiva a impugnação da liquidação” deduzida,
apenas com uma ressalva, como do Acórdão se retira, e que consiste
na eventualidade de haver outro acto impeditivo (fls. 139).

Ora, no despacho sob recurso, aludiu-se a que, com a prolação
do despacho que indeferiu liminarmente a petição por manifesta im-
procedência, ficou esgotado o poder jurisdicional daquele tribunal,
pelo que nada mais foi apreciado.

Cabe referiu, antes de mais, que o recurso interposto para a 2a ins-
tância daquele primeiro despacho visou os dois fundamentos em que
o mesmo se alicerçou, ou seja, a questão da tempestividade da im-
pugnação e também sobre o mérito do mesmo, tal como foi alegado
na petição e nas alegações do recurso.

A 2a instância ao julgar improcedente a primeira questão - a da
tempestividade - não podia obviamente conhecer de fundo porque,
como ali se referiu, era uma questão prejudicada pelo não provimento
da primeira.

E também no recurso interposto da 2a instância para o STA os
recorrentes atacaram, obviamente, a questão da tempestividade da
impugnação e só desta, pelo que, logicamente não podia esta secção
do STA conhecer, como não conheceu, de questão não suscitada no
recurso.

Significa isto que sobre a questão do mérito, ou sobre o fundo
da impugnação, embora suscitada no recurso para a 2a instância, ne-
nhum dos tribunais de recurso emitiu pronúncia sobre ela, por razões
diferentes, aliás já explicitadas e nem podiam fazê-lo.

Significa igualmente que, em consequência do decidido pelo re-
ferido Acórdão do STA, que revogou tanto o acórdão da 2a instância,
como a sentença da primeira instância, cabe a esta emitir pronúncia
sobre a matéria alegada na impugnação, como expressamente foi
ordenado.

Assim, não faz sentido a afirmação do Mm.o Juiz da 1a instância
quando refere que se esgotou o poder jurisdicional sobre uma questão
que foi posta em crise pelo STA, sujeita, logicamente, a ser reapreciada
(se é que foi mesmo apreciada, tudo indicando que a 1a instância
não se debruçou sobre os factos ali alegados, em conformidade com
o disposto nos arts.o 142o do CPT e 659o do C.P.C., ao tempo, por
força do art.o 102o do C.P.C.I.).

No caso de recurso de decisão da 1a instância sobre determinada
questão, com ganho de causa para o recorrente, não pode o Mm.o
Juiz ”a quo” falar em esgotamento do poder jurisdicional uma vez
que essa mesma questão deve ser novamente apreciada em conse-
quência do recurso e da decisão do Tribunal Superior.

Se o Supremo Tribunal Administrativo decidiu, por Acórdão pela
tempestividade da impugnação, por via do recurso e manda julgar
novamente a causa, nos termos definidos na mesma decisão, o res-
pectivo tribunal de instância fica vinculado a essa decisão, compe-
tindo-lhe acatá-la nos seus precisos termos.

É isto uma decorrência do dever de acatamento das decisões pro-
feridas, em via de recurso, pelos Tribunais Superiores nos termos
do n.o 2 do art.o 3o da Lei 38/87 (Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais)
por força do disposto no art.o 13o do ETAF aprovado pelo Dec.Lei
129/84, de 27/4.

É também o que resulta do n.o 1 do art.o 156o do CPC ex vi dos
arts.o 2o alínea f) e 169o do CPT e do disposto no art.o 4o da Lei
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21/85 de 39/7 (Estatuto dos Magistrados Judiciais) que apontam para
esse dever de acatamento.

O despacho recorrido porque não deu cumprimento ao decidido
no mencionado Acórdão deste STA violou, assim, todas aquelas dis-
posições legais, já que o Acórdão do STA, transitado em julgado,
não pode ser posto em causa, no âmbito dos parâmetros por ele
fixados.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogar o despacho recorrido para que o Mm.o Juiz ”a quo” profira
nova decisão nos termos ordenados no Acórdão deste STA.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
1a. instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o S.T.A. incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 20.058. Recorrente: RODAL - Moda, Lda.; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Rodal - Moda, Lda. deduziu no Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro oposição à execução que lhe foi movida pela 1.a repartição
de finanças de Ovar por dívidas ao Centro Regional de Segurança
Social de Aveiro pedindo que, com a procedência da oposição, se
julgasse extinta a execução contra si movida.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a oposição julgada
improcedente.

Inconformada com a decisão interpôs a opoente recurso para este
Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclu-
sões:

1a - Antes da propositura da execução fiscal a executada não teve
quaisquer meios de reagir contra a liquidação;

2a - A executada só tomou conhecimento que era devedora das
quantias exequendas após a instauração da execução e a liquidação
das contribuições não foi notificada à executada;

3a - A dívida pedida é anterior à própria constituição e existência
jurídica da executada.

4a - Como o executado não pôde reagir antes contra o acto de
liquidação é possível fazê-lo através da oposição à execução.
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5a - A executada apesar de figurar no título como devedora, não
é responsável pelo pagamento da dívida.

6a - Essa dívida resulta da existência de uma outra sociedade.
7a - Do título não consta a natureza e proveniência da dívida.
8a - A douta sentença recorrida violou o disposto nas als. b) e

g) do arto 286o do C.P.T.
A Fazenda Pública contra-alegou no sentido da manutenção do

decidido.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-

tido da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
Administrativo para o conhecimento do recurso por nas alegações
e conclusões a recorrente sustentar que só tomou conhecimento de
que era devedora das quantias exequendas após a instauração da
execução, que a liquidação das contribuições não lhe foi notificada
e que a dívida exequenda é anterior à constituição e existência jurídica
da executada, factos que não constam da decisão recorrida.

Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou como provados os seguintes factos:
a) corre termos pela 1a RF do concelho de Ovar o processo de

execução fiscal com o no 0159-92/101651.2 contra a ora oponente
(cfr. cópia da capa do referido processo, a fls 15);

b) execução essa para cobrança coerciva da quantia de 3.500.786$00
e acrescido (cfr. cópias da capa do processo de execução e dos res-
pectivos títulos executivos, a fls. 15 e 16/17, respectivamente);

c) a referida execução fiscal tem por base duas certidões de dívida
emitidas pelo CRSS de Aveiro e nas quais consta como devedora
a aqui oponente (cfr. as respectivas cópias, a fls. 16 e 17);

d) essas certidões, conforme consta das mesmas, respeitam a con-
tribuições dos meses de Maio a Dezembro de 1991 e Janeiro de
1992 e respectivos juros de mora (cfr. ainda as cópias das certidões
de dívidas, a fls. 16 e 17);

e) a Oponente foi citada para a execução, na pessoa da sua só-
cia-gerente Rosa Branca Dias Silva, em 5 de Janeiro de 1993 (cfr.
cópia da certidão de citação, a fls. 20);

f) a presente oposição deu entrada na 1a RF do concelho de Ovar
em 18 de Janeiro de 1993 (cfr. carimbo aposto na primeira folha
da petição, acima do cabeçalho, a fls. 2).

Antes de podermos apreciar as questões colocadas pela recorrente
há que conhecer da questão da competência suscitada pelo Ministério
Público.

Nos termos dos artigos 167 do CPT e 32 no 1 alínea b) do ETAF,
este Supremo Tribunal conhece dos recursos interpostos das decisões
dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo fundamento
em matéria de direito. Não importa todavia para a determinação
da competência do tribunal saber se a matéria de facto invocada
releva ou não para a decisão por a questão da competência ter de
ser previamente resolvida. Assim tem sido decidido em inúmeros acór-
dãos deste Tribunal, na esteira do ensinado pelo Prof. Manuel de
Andrade de que a competência se afere pelo “quid disputatum” e
não pelo “quid decisum”.

No caso vertente a recorrente refere os factos mencionados pelo
Ministério Público no seu parecer que todavia não constam como
provados na sentença recorrida, cujo probatório transcrevemos. Nem
consta aí que a recorrente só tivesse sabido que era devedora daquelas
quantias após a instauração da execução, nem que a liquidação lhe
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não fora notificada, nem que a dívida exequenda seja anterior à cons-
tituição e existência jurídica da executada. Tudo matéria de facto
não apurada de que este Tribunal não pode conhecer por a sua com-
petência se cingir, como referimos, à matéria de direito.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
zão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo para o efeito com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando em 15 000$ a taxa de justiça e 40%
a procuradoria.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto a questão de saber se as gratificações
de funcionário do casino são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Recurso n.o 20.419. Recorrente: Fazenda Pública; recorrido: António
Correia Duque; relator: Exmo Conso Dr. Francisco Rodrigues Pardal
(relator por vencimento).

Com fundamento em inconstitucionalidade, o contribuinte António
Correia Duque com os sinais dos autos, impugnou judicialmente, junto
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Faro, o acto de liquidação
de IRS dos anos de 1989 pedindo a sua anulação contenciosa.

Por sentença de fls. 55 a 63, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Faro julgou a impugnação procedente, com base
na inconstitucionalidade orgânica do arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.

Inconformada, a Fazenda Pública recorreu para este STA, pedindo
a revogação da sentença e a improcedência da impugnação judicial
com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alínea
a) e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange todas as re-
munerações provenientes do trabalho por conta de outrem, contem-
plando expressamente “. . . contrato de trabalho ou de outro a ele
legalmente equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, al.
a) e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito
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de remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h)
do no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.
g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente arto 2o, no 3, al. h), do CIRS.
No seu parecer, o Mo Po junto deste STA suscitou a questão prévia

da incompetência deste STA em razão da hierarquia, pelo facto de
o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvida a Fazenda, a mesma entende que o recurso versa matéria
exclusivamente de direito, o mesmo entendendo o contribuinte.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Na conclusão b) das suas alegações, a Fazenda Pública sustenta

que as gratificações em causa “são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho”.

Mas essa conclusão de facto não ficou estabelecida na sentença
recorrida. Aliás, sobre essa questão o Mo Juiz de 1a instância concluiu,
de facto, de forma diferente, se não mesmo contrária: tais gratificações
não foram auferidas em resultado do contrato de trabalho.

Resulta do exposto que o recurso versa também matéria de facto,
o que impede este STA de sobre ele se pronunciar, por ser, para
tanto, competente o Tribunal Tributário de 2.a Instância (artos 31o,
no 4, 32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo Mo Po, em se declararem incompetentes
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e em de-
clarar competente o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(relator por vencimento) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Jo-
sé Joaquim Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais da comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo Decreto-Lei
no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela Lei no 3/83,
de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei no 128/83, de 12
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de Março, procurou alterar-se este estado de coisas e optar pelo sistema
germânico do recurso de revista per saltum. Para o efeito, o arto 721o,
no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83, passou a admitir
recurso de revista, directamente para o Supremo Tribunal de Justiça,
da decisão do tribunal de comarca de que possa apelar-se e de que
seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde que esse recurso versasse
exclusivamente matéria de direito e o recorrente solicitasse a subida directa
do recurso para o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral
e unicamente a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
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para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois da proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

CUSTAS PELA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
HIERÁRQUICA DO STA. ARTo 3 DA TABELA DE CUS-
TAS DO STA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Em recurso per saltum para o STA, interposto pela Fa-
zenda Pública, tendo o MoPo junto deste STA suscitado
a questão prévia da incompetência hierárquica do tri-
bunal, e tendo o recorrido deduzido oposição a essa ques-
tão prévia, vindo o Tribunal a declarar-se incompetente
em razão da hierarquia, nem por isso o recorrido pode
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ser condenado nas custas, pois não foi ele que deu causa
ou ficou vencido com a decisão do STA;

II — Quem dá cuasa e fica vencido é a parte a quem a decisão
de incompetência é desfavorável, e essa parte é exclu-
sivamente a recorrente.

III — O recorrido que responde à questão prévia da incom-
petência não está a exercer um direito subjectivo, mas
a exercer um poder processual;

IV — Se num recurso para este STA não se chegar a apreciar
a existência do direito deduzido em juízo pelo recorrente,
em virtude da declaração de incompetência hierárquica,
paga as custas o recorrente, salvo se estiver isento, pois
só ele fica vencido pela decisão desfavorável ao recurso;

V — Em matéria de custas vigora o princípio da tributação
global de todo o processo e só há repartição do encargo
de custas quando a lei o disser;

VI — O arto 3o da Tabela de Custas do STA deve interpretar-se
no sentido de abranger apenas a defesa dos direitos sub-
jectivos e não os poderes processuais.

Recurso n.o 20.438, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido José Luís Mendes. Relator: Exmo Conso Dr. Almeida Lo-
pes — Relator por vencimento.

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

José Luis Mendes, com os sinais dos autos, requer a reforma quanto
às custas em que foi condenado do acórdão em que este tribunal
se declarou hierarquicamente incompetente para conhecer do reucrso
em que o ora requerente é recorrido, pretextando não serem elas
devidas em face do disposto no art.o 3o da Tabela de Custas deste
tribunal e haver esse entendimento sido seguido em outros arestos
da Secção, proferidos sobre casos idênticos, como o do processo
n.o 20 453.

A Fazenda Pública opôs-se ao deferimento do pedido, por ele não
caber na hipótese contemplada no citado art.o 3o.

Também o Ex.mo Magistrado do Ministério Público deu parecer
em sentido negativo em virtude de o requerente se ter oposto à questão
da incompetência hierárquica do tribunal para conhecer do recurso
e nela ter saído vencido.

Sobre a questão decide a conferência:
A regra do art.o 3o da Tabela de Custas deste STA, nos termos

do qual «não será condenado em custas o recorrido que não vier
ao processo fazer a defesa dos seus direitos», representa uma excepção
à significação do princípio da responsabilidade e causalidade objectiva
das custas afirmada no art.o 446o do C.P. Civil de que o recorrido
vencido é responsável pelas custas do recurso mesmo que o não tenha
acompanhado (designadamente por não ter contra-alegado).

Os factos que estão na base do pedido de reforma da decisão
quanto a custas são os seguintes:

a) Não se conformando com a sentença de 1a Instância, dela re-
correu per saltum, para este STA, a Fazenda Pública;

b) Neste STA, o MoPo suscitou a questão prévia da incompetência
hierárquica do STA para conhecer do recurso;
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c) A Fazenda Pública não se opôs à questão prévia, mas o mesmo
não aconteceu com o então recorrido, e ora requerente do pedido
de reforma, o qual sustentou que este STA era o tribunal competente;

d) Este STA atendeu a questão prévia, declarou-se incompetente
e condenou o recorrido nas custas do incidente.

E agora a questão que este STA tem de resolver em sede de pedido
de reforma quanto a custas: terá sido bem condenado em custas um
recorrido pelo simples facto de, sem êxito, se ter oposto à questão
prévia suscitada pelo MoPo?

Vejamos a questão em primeiro lugar à luz das regras gerais sobre
custas judiciais (Código das Custas Judiciais) e depois à luz das regras
especiais ou excepcionais sobre custas em matéria de contencioso
administrativo ou tributário (Tabela das Custas no STA).

O arto 446, no 1, do Código de Processo Civil distingue entre custas
da acção, custas de algum dos seus incidentes e custas dos recursos.

Isto mostra que há distinção entre incidentes e recursos para efeitos
de custas.

As custas dos incidentes, actos e processos especiais estavam re-
guladas nos artos 42o e 43o do Código das Custas Judiciais, nos quais
não estavam compreendidos os recursos. Como escreveu o Cons.
ARALA CHAVES, “a razão da redução estabelecida naquelas dis-
posições de lei deve estar, como salientou o próprio Supremo, na
simplicidade quase sempre revestida por aqueles processos. Ora, pre-
cisamente essa simplicidade não se amplia aos recursos, que em tudo
seguem os termos normais. Falta, portanto, para os recursos, a razão
para diminuir a tributação que milita nos processos ou incidentes
de que emergem” (cfr. Código das Custas Judicias, Anotações e Co-
mentários, 1962, pág. 69). Apenas o arto 45o do CCJ estabelecia como
incidente comum aos tribunais de comarca e aos tribunais superiores
o da incompetência relativa, ao dispor que “a excepção de incom-
petência relativa dá lugar ao pagamento de imposto a fixar entre
um décimo e um quarto do correspondente ao processo em que foi
deduzida”. O montante veio a ser alterado pelo Decreto-Lei n.o 212/89,
de 30 de Junho, passando o preceito a ter esta redacção: “a incom-
petência relativa dá lugar ao pagamento da taxa de justiça igual a
um quarto da fixada na tabela anexa, com redução para um oitavo
quando não tiver havido oposição ou for decretada oficiosamente”.
Deste modo, quem deduzia este incidente da incompetência relativa
era o réu ou recorrido, e quer ele procedesse quer improcedesse
havia sempre lugar ao pagamento da taxa de justiça pelo incidente
ou excepção. Com esta diferença: a taxa de justiça era mais baixa
ou mais alta conforme não tivesse ou tivesse havido oposição da outra
parte.

A incompetência absoluta (como era o caso da incompetência hie-
rárquica (arto 101o do CPC)) não era considerada como um incidente
no recurso jurisdicional, não tinha tributação própria e estava sujeita
à tributação como recurso. Por isso, aplicava-se-lhe a tributação pre-
vista para os recursos.

Como ensinou o Prof. MANUEL DE ANDRADE, as custas ju-
diciais “compreendem principalmente o chamado imposto de justiça
correspondente ao processo” ou processado em cada instância (grau
de jurisdição) — cfr. Noções Elementares de Processo Civil, 1976,
pág. 339. Por isso, o imposto de justiça (agora, taxa de justiça) de-
terminava-se em função do processo ou processado em cada instância
e não em função do número das partes. Era a tributação global para
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todo o processo, sendo contrário ao sistema que o recorrente pagasse
a taxa de justiça por inteiro e o recorrido pagasse outra taxa de justiça
por inteiro, ou que a mesma conta de custas (ainda que com taxa
de justiça reduzida) fosse paga duas vezes, uma pelo recorrente e
outra pelo recorrido. Se o serviço prestado pela máquina da justiça
foi um só não faz sentido pagar-se duas vezes pelo mesmo serviço.
De contrário as custas passavam a ser consideradas como uma pena
para uma das partes. A única excepção a esta regra estava no arto 450o

do CPC, sobre repartição do encargo de custas em caso de articulado
superveniente, tudo sem prejuízo da possibilidade de distribuição das
custas globais por ambas as partes em caso de sucumbência parcial
de ambas as partes. Neste caso, as custas globais dividiam-se por
ambas as partes, pagando cada uma a sua parte.

Ora, para os recursos estabelecia o arto 446o, nos 1 e 2 do CPC
que pagava as custas a parte que lhes houvesse dado causa, isto é,
a parte vencida, na proporção em que o fosse. O Prof. MANUEL
DE ANDRADE explicava esta regra desta maneira:

“Parte vencida é aquela que decaiu no pleito — aquela a quem
a sentença (ou acórdão) seja desfavorável, por não ter acolhido a
sua pretensão, já negando-lhe o direito que deduziu em juízo, ou
não chegando a apreciar a sua existência (cfr. arto 288), já reconhe-
cendo o direito deduzido pela outra parte”. E logo esclarecia que
“a sucumbência equivale portanto ao insucesso na lide — insucesso
que não deixa de existir quanto ao réu pelo facto de ele não ter
contestado” (cfr. ob. cit. pág. 343).

Resulta desta citação que quando o tribunal de recurso não chegasse
a apreciar a existência do direito deduzido em juízo — v.g. por virtude
de uma declaração de incompetência hierárquica, nos termos do
arto 288o do CPC — seria condenado em custas o recorrente, como
pretenso titular do direito deduzido em juízo. No caso de o tribunal
de recurso se declarar incompetente para dele conhecer, não chegava
a apreciar a existência do direito que por meio do recurso se pretendia
fazer valer, pelo que quem pagava era apenas o recorrente e nunca
o recorrido. Nestes casos, não era possível a sucumbência parcial
do recorrente e a sucumbência parcial do recorrido, pois quem teve
insucesso na lide recursiva fora apenas o recorrente, ainda que o
recorrido tivesse deduzido oposição à excepção de incompetência hie-
rárquica. E isto, como se disse, porque não era permitido liquidar
umas custas por inteiro ao recorrente e outras custas por inteiro ao
recorrido, pois a sucumbência do recorrente, na instância recursiva,
tinha sido total, e vigorava o princípio da tributação global de todo
o processo. E a prova da bondade desta tributação é dada logo a
seguir pelo Prof. MANUEL DE ANDRADE, quando diz que se o
réu fosse abolvido da instância por ilegitimidade (caso em tudo se-
melhante à incompetência hierárquica do tribunal (que também é
uma excepção dilatória) quem pagava as custas era o Autor.

Num recurso para tribunal superior, o recorrido era sempre con-
denado em custas se fosse concedido provimento ao recurso, ainda
que ele não tivesse alegado. Mas se o tribunal não conhecesse do
objecto do recurso por virtude da procedência da excepção dilatória
da incompetência hierárquica, o recorrido não pagava as custas ainda
que tivesse deduzido oposição, pois nesse caso quem tinha dado causa
ao recurso, por ter ficado vencido, fora o recorrente. Não se podia
dizer que o recorrido, por ter deduzido oposição à excepção de in-
competência, tinha decaído por ter tido um comportamento processual
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que não fora julgado procedente (resistência infundada), pois a ver-
dade é que só uma das partes (o recorrente) tinha dado causa ao
recurso, e tinha sido vencida. Numa excepção dilatória não podiam
ficar vencidas ambas as partes, pois só uma tinha dado causa à ex-
cepção — e essa era necessariamente o recorrente por ter recorrido
para tribunal incompetente. É que se ambas as partes fossem vencidas,
ambas tinham de pagar as custas por inteiro, o que contrariava o
sistema processual de custas.

Ora, pelo facto de o tribunal de recurso não ter chegado a apreciar
o direito do recorrente, que ele deduziu em juízo por meio do recurso,
seguia-se que era o recorrente, e exclusivamente ele, que pagaria
as custas.

Nos termos do arto 40o do CCJ havia lugar à redução da taxa
de justiça conforme a fase do recurso em que a incompetência fosse
declarada.

No caso de transferência do processo para outro tribunal — como
acontecia quando o primeiro se declaresse incompetente (cfr. BAR-
ROS MOURA, Código das Custas Judiciais, 1979, pág. 158) — deviam
ser pagas as custas. Mas havendo mais de um recorrente, não se
fazia a divisão das custas a não ser que houvesse recursos indepen-
dentes e interpostos por autor e réu, pois neste caso cada um pagaria
metade (arto 116o do CCJ). Esta disposição era lógica: autor e réu
eram simultaneamente recorrentes e recorridos, pelo que as custas
eram divididas em duas partes iguais e cada uma das partes pagaria
metade. Lógico: se o processo era um só, embora tivesse dois recursos,
seguia-se a regra da tributação por processo, ou o princípio da tri-
butação global para todo o processo.

Esta regra veio a ser alterada pelo Decreto-Lei no 387-D/87, de
29 de Dezembro, nos termos do qual havendo recurso do autor e
recurso do réu, “cada um pagará as custas da sua responsabilidade”.

De acordo com o arto 125o do CCJ, se o processo tivesse de transitar
para outro tribunal (v.g. por efeito de declaração de incompetência
do primeiro), a conta seria feita no tribunal que se declarou incom-
petente, mas os montantes do imposto de justiça e do selo seriam
abatidos nas contagens a que posteriormente se procedesse. Esta regra
foi eliminada para as excepções de incompetência pelo Decreto-Lei
no 118/85, de 19 de Abril.

Tudo quanto se disse até aqui a respeito dos recursos aplicava-se
aos incidentes, pois estes estavam sujeitos às regras gerais, nos termos
do arto 446o, no 1, do CPC, com as especialidades constantes do
CCJ (artos 42o, 43o e outros do CCJ). Pagava as custas do incidente
quem lhe tivesse dado causa, isto é, quem tivesse ficado vencido no
incidente. Ora, ficava vencida aquela parte a quem o julgamento do
incidente tivesse sido desfavorável. Tendo o recorrente interposto re-
curso para um determinado tribunal superior e tendo este declarado
a sua incompetência hierárquica suscitada pelo MoPo ou por pessoa
isenta de custas, quem ficava vencido era o recorrente, pelo facto
de o tribunal superior não chegar a apreciar a existência do direito
deduzido em juízo. Isto na hipótese de se considerar a incompetência
hierárquica como incidente, o que não era o caso como vimos. Não
podiam ser condenadas ambas as partes nas custas do incidente, pa-
gando cada uma as custas por inteiro, sob pena de uma estar a ser
sancionada a título de custas. Não havia duas partes vencidas no
incidente mas apenas uma: a que desse causa ao incidente. Se o
incidente tivesse sido deduzido por uma parte e a outra tivesse de-
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duzido oposição infundada ao incidente, a condenação em custas re-
caía sobre a parte contrária àquela que deduziu o incidente. Se a
parte que deu causa ao incidente não lhe deduzisse oposição, seria
condenado nas custas o requerente, ainda que a decisão lhe fosse
favorável, mas esta condenação seria provisória, pois a final o encargo
de as pagar devia recair sobre quem tivesse de pagar as custas do
processo principal. Se o requerente do incidente estivesse isento de
custas (v.g. MoPo), só a final pagaria as custas do incidente quem
pagasse as custas do processo principal.

Mas a regra geral mantinha-se nos incidentes: pagava as custas
a parte a quem a decisão judicial do incidente fosse desfavorável.
Ora, se o recurso fosse tratado como um incidente e o tribunal se
declarasse incompetente, pagava as custas o recorrente, que era a
parte vencida, pois quem tinha recorrido tinha sido ele e não o
recorrido.

Não importa considerar aqui as soluções consagradas pelo novo
Código das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 224-A/96,
de 26 de Novembro, pelo facto de este diploma não ser aplicável
ao caso sub judice.

Vejamos agora as soluções consagradas na Tabela de Custas do
STA, aprovada pelo Decreto-Lei no 41.150, de 12.2.1959. Diz o arto

66o que nos casos omissos na tabela serão observadas, na parte apli-
cável, as disposições do Código das Custas Judiciais. De acordo com
o arto 6o, § 5o, na 2a Secção do STA os incidentes serão tributados
com taxa de justiça fixada entre 3.000$00 e 20.000$00. Admite-se
que a excepção de incompetência hierárquica seja um incidente para
efeitos de custas, como é jurisprudência deste STA.

O requerente do pedido de reforma foi condenado em custas pelo
facto de, sendo recorrido, ter deduzido oposição à excepção de in-
competência suscitada pelo MoPo e que veio a ser julgada procedente.
A recorrente, Fazenda Pública, não foi condenada em custas pelo
incidente pelo facto de delas estar isenta.

O requerente da reforma da condenação em custas serve-se do
disposto no arto 3o da Tabela, acima transcrito. Diz ele que NÃO
SERÁ CONDENADO EM CUSTAS O RECORRIDO QUE NÃO
VIER AO PROCESSO FAZER A DEFESA DOS SEUS DIREITOS.
Como vimos, no regime geral das custas do CCJ se o recorrido não
vier ao processo fazer a defesa dos seus direitos mas a decisão do
tribunal lhe for desfavorável, paga as custas. E paga-as pelo facto
de ter ficado vencido no recurso, pois entende-se que foi ele que
deu causa ao recurso apesar de não vir a esta defender os seus direitos.
Mas o arto 3o da Tabela do STA veio abrir uma excepção ao regime
geral, isentando de custas o recorrido que não conteste. É que no
contencioso administrativo e tributário digladiam-se interesses públi-
cos e privados, pelo que se justifica esta excepção. Mas ela aplica-se
unicamente ao caso que prevê: O RECORRIDO NÃO FAZER A
DEFESA DOS SEUS DIREITOS. Ora, já vimos que, segundo o
Prof. MANUEL DE ANDRADE, uma coisa é o tribunal negar o
direito que se deduziu em juízo (o que é questão de fundo ou do
mérito da causa) ou apreciar o direito da parte contrária que se opõe
àquele, e outra coisa completamente diferente é o tribunal não chegar
a apreciar a existência do direito do recorrente ou do direito do
recorrido. A expressão direitos, utilizada no seu sentido técnico, sig-
nifica direitos subjectivos (públicos ou privados) e não poderes pro-
cessuais ou direitos processuais.
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Ora, quando o recorrido foi notificado para responder, querendo,
à questão prévia ou excepção suscitada pelo MoPo sobre a incom-
petência deste STA em razão da hierarquia, não foi notificado para
fazer a defesa dos seus direitos, postos em causa pelo recorrente,
mas para exercer um poder processual, o poder de emitir a sua opinião
sobre aquela questão prévia, pois com o contraditório das partes este
STA ficava melhor esclarecido e em melhores condições de emitir
um juízo certo e seguro.

Por isso, o arto 3o da Tabela não é aplicável ao caso sub judice.
Aplicável é a regra geral de custas: paga as custas do incidente a
parte a quem a decisão do mesmo foi desfavorável por não ter acolhido
a sua pretensão, já negando-lhe o direito que deduziu em juízo, ou
não chegando a apreciar a sua existência, já reconhecendo o direito
deduzido pela outra parte. Como este STA NÃO CHEGOU A APRE-
CIAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO DEDUZIDO EM JUÍZO
PELA RECORRENTE, AS CUSTAS SÃO DA CONTA DESTA.
Sucede que a recorrente foi a Fazenda Pública, que está isenta de
custas. Mas nem por isso se pode operar uma substituição tributária
do recorrido, pois este não deu causa ao incidente, não foi ele que
recorreu. O recorrido nem por se ter oposto à excepção perdeu a
causa, ou o incidente, pois quem perdeu foi a recorrente. O acórdão
deste STA sob reforma não foi desfavorável ao recorrido mas à re-
corrente. In casu, não podem ser recorrente e recorrido a dar causa
às custas, pois não há dois vencidos mas apenas um, a recorrente.
Como vimos, a taxa de justiça corresponde ao processo e não às
partes. Salvo disposição legal em contrário, não há tantas custas quan-
tas as partes, pois o mesmo trabalho da máquina judicial não pode
ser pago duas vezes por tutelar um só interesse.

Desta forma, ainda que por outras razões de direito, procede o
pedido de reforma do acórdão quanto a custas.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
o pedido de reforma da decisão quanto a custas, pelo que o recorrido
não tem custas a pagar pela declaração de incompetência hierárquica
deste STA.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes
(relator por vencimento) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Sil-
va Rodrigues (vencido conforme declaração anexa).

Declaração de voto

Votei vencido pelas razões que sumariamente se expõem.
A regra do art.o 3o da Tabela de Custas deste STA, nos termos

do qual «não será condenado em custas o recorrido que não vier
ao processo fazer a defesa dos seus direitos», representa uma excepção
à significação do princípio da responsablidade e causalidade objectiva
das custas afirmada no art.o 446o do C.P. Civil de que o recorrido
vencido é responsável pelas custas do recurso mesmo que o não tenha
acompanhado (designadamente por não ter contra-alegado).

Esta especialidade busca a sua razão de ser na especial natureza
do contencioso em que se digladiam interesses públicos e privados.

Mas o caso em apreço não cabe na hipótese daquele artigo 3o,
mas antes na regra geral em matéria de custas.

Na verdade, tendo o M.o P.o suscitado a questão prévia da in-
competência hierárquica deste tribunal para conhecer do recurso para
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ele interposto pela Fazenda Pública, de entre os requeridos apenas
o recorrido e ora requerente se opôs à procedência dessa questão
prévia.

A única questão conhecida pelo tribunal foi essa questão prévia
que foi julgada procedente.

Tal quer dizer que o ora requerente veio ao processo defender
os seus direitos, defender a solução em certo sentido da questão prévia
suscitada e que esta foi decidida em sentido oposto ao defendido
ou que ele saiu vencido na sua decisão.

Sendo assim, não estamos perante a hipótese do falado art.o 3o,
dado que houve oposição à questão conhecida pela decisão.

Dizendo as custas respeito unicamente à actividade de conheci-
mento dessa questão prévia, evidente é que a responsabilidade por
elas cabe ao requerente segundo o princípio geral da causalidade
das custas acima pontado.

A eventual circunstância de em outros processos o recorrido não
ter sido tributado nas custas na decisão da questão não releva.

Na verdade, pese o respeito devido ao valor da uniformidade da
jurisprudência em matéria de interpretação e aplicação do direito,
mandado relevar pelo n.o 3 do art.o 8o do C. Civil, não se segue
daí que os tribunais ou o próprio julgador se devam considerar vin-
culados a um anterior entendimento quando concluam que ele não
se corresponde ao sentido da lei.

Deste modo, não vale, no domínio jurisdicional, a regra do
precedente.

O princípio da igualdade apenas poderia ser convocado, neste do-
mínio, como instrumento de indagação do sentido normativo deter-
minado pelo intérprete dentro da presunção de que ele estará aí
respeitado, por o legislador dever ser tido como adequado (art.os
9o, n.o 3, do C. Civil e 13o da CRP.).

De qualquer dos modos, o momento relevante seria o do plano
normativo de conformação da lei aplicanda e não o do acto de apli-
cação jurisdicional da lei e o que está em causa é apenas este, pois
não vem suscitada a inconstitucionalidade da regra geral da causa-
lidade das custas (art.o 446o do CPC).

Benjamim Silva Rodrigues.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. IRS. Gratificações.
Incompetência hierárquica. Competência do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA para um recurso é de conhecimento oficioso
e prioritário; e a sua procedência prejudica a apreciação
de qualquer outra.
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2 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instância que não se restrinja a matéria de direito.

3 — Inclui indagação de matéria de facto averiguar a que
título foram atribuídas (e auferidas) gratificações con-
sideradas pela Administração, nos impugnados actos tri-
butários, como remunerações sujeitas a IRS.

Recurso n.o 20.467. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José
Joaquim Bugalho Caldeira; Relator: Ex.mo Conselheiro Castro
Martins.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre per saltum da Sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro de 31-10-95 (fls. 73 e
segs.) que, julgando procedente impugnação deduzida por JOSÉ JOA-
QUIM BUGALHO CALDEIRA, residente em Loulé, por incons-
titucionalidade orgânica da alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS,
anulou os actos de determinação da matéria tributável e de liquidação
do seu IRS de 1989 e 1990.

A rematar a sua minuta a recorrente ofereceu, entre outras, as
seguintes conclusões, com vista à revogação da sentença e à impro-
cedência da impugnação:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alínea
a), e 3 da Lei no 106/88-09-16 abrange todas as remunerações pro-
venientes do trabalho por conta de outrem, contemplando expres-
samente “. . . contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alí-
nea a), e 3 da Lei no 106/88 abrange o conceito de remuneração
típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do no 3 do arto 2o

do CIRS.
e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-

constitucionalidade orgânica.
f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, alínea h), do

CIRS.
O recorrido ofereceu contra-alegação pugnando pela improcedência

do recurso e pela manutenção da sentença.
O magistrado do Ministério Público emitiu parecer de que o STA

não é competente para apreciar o recurso, visto ele não versar ex-
clusivamente matéria de direito, pois na conclusão b) das suas ale-
gações a recorrente afirma factos que a instância não estabeleceu
como provados e dos quais pretende extrair consequências jurídicas.

À arguição de tal questão prévia as partes, para tanto notificadas,
não responderam.

2. Há que resolver, portanto, o problema (de conhecimento oficioso
e prioritário - cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs.
do CPC) da competência, em razão da hierarquia, desta Secção do
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STA, para onde um recurso, como o presente, de decisão de um
tribunal tributário de 1a Instância só pode subir per saltum quando
verse exclusivamente matéria de direito [cfr. artos 21o, no 4 e 32o,
no 1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]: se envolver pronúncia
sobre matéria de facto, a competência para o julgar cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância [cfr. artos 41o, no 1, al. a), do ETAF e
167o citado].

3. E entendemos que procede tal arguição.
Na verdade, nos artigos 21o e 22o da sua minuta de recurso e

na segunda das referidas conclusões a recorrente alega terem as ques-
tionadas gratificações (consideradas pela Administração, nos impug-
nados actos tributários, como remunerações sujeitas a IRS) sido atri-
buídas (e auferidas pela ora recorrida) por trabalho (dependente)
prestado numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Ora na sentença recorrida não se julgou provado que essas gra-
tificações houvessem sido auferidas por trabalho (dependente) pres-
tado nem que este tivesse conexão com contrato de trabalho em que
a ora recorrida fosse sujeito.

4. Conclui-se que a recorrente estriba as suas alegações em fun-
damentos de facto que a sentença não dá como assentes, e daí, por
sua vez, a conclusão de que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito.

Assim, abstemo-nos de julgar o recurso, por esta Secção do STA
ser incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer e de-
claramos para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância
(cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

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

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Castro Martins — Santos Ser-
ra — José Almeida Lopes — vencido nos termos do voto anexo. — Fui
presente, Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo grau
de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo Decreto-Lei
no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela Lei no 3/83,
de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei no 128/83, de 12
de Março, procurou alterar-se este estado de coisas e optar pelo sistema
germânico do recurso de revista per saltum. Para o efeito, o arto 721o,
no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83, passou a admitir
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recurso de revista, directamente para o Supremo Tribunal de Justiça,
da decisão do tribunal de comarca de que possa apelar-se e de que
seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde que esse recurso versasse
exclusivamente matéria de direito e o recorrente solicitasse a subida directa
do recurso para o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral
e unicamente a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
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de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Prazo para constituição de advogado. Arto 33o do C.P.Civil.
Irregularidade processual.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O mandato judicial é conferido nos termos do arto 35o

do C.P.Civil.
II — Se no prazo fixado pelo juiz o recorrente identifica o

mandatário, mas sem juntar imediatamente procuração,
o mandato considera-se conferido, nos termos do
arto 35o, B), do C.P.C., aplicável analogicamente.

III — Se o juiz não fixa o prazo , quando o devia fazer, nos
termos da lei, ocorre uma irregularidade, que pode influir
na decisão da causa, logo sujeita à regra do arto 201o,
1, do C.P.Civil.
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Recurso 20.586; Recorrente, Indústrias Portuguesas de Munições,
LDa; Recorrido, Fazenda Pública; Relator, Exmo Conselheiro Dr.
Lúcio Barbosa.

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

1. INDÚSTRIAS PORTUGUESAS DE MUNIÇÕES, LDa, com
sede na Quinta da Horta, Catujal, Sacavém, opôs-se, no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, a uma execução fiscal por dívidas
de Contribuição Industrial e Imposto de Transacções no valor global
de Esc. 30.040.977$00, que lhe foi instaurada.

A Ma Juíza do 1o Juízo daquele Tribunal absolveu a Fazenda Pública
da instância, com o fundamento de que a oponente não respeitou
o prazo que lhe foi fixado para constituir advogado.

Inconformada com esta decisão a oponente interpôs recurso para
o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual negou provimento ao
recurso.

De novo inconformada com tal decisão, a oponente trouxe recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso:

1a Por requerimento de 23 de Março de 1993 a recorrente opôs-se
ao processo executivo objecto dos presentes autos;

2a Por Despacho judicial de 24 de Janeiro de 1994, ora em crise,
foi determinado que a recorrente constituísse Advogado no prazo
de oito dias;

3a Em prazo, a 16 de Fevereiro de 1994, a recorrente informou
nos autos a escolha de mandatário;

4a O qual estava impossibilitado de fazer juntar a procuração, por
se encontrar no Estrangeiro, pelo que não formalizou o correspon-
dente mandato, nem fez a junção da competente procuração;

5a Em 21 de Fevereiro foi ainda a recorrente notificada, do despacho
judicial subsequente que, novamente, determinou que a mesma jun-
tasse a procuração forense ainda em falta;

6a Notificação expedida a 1 de Março de 1994;
7a A Recorrente fez, em cumprimento do referido despacho dar

entrada no T.T. de 1a Instância a procuração forense por si emitida
ao Advogado, esta com data de 9 de Março de 1994;

8a Passada assim dentro do prazo de oito dias;
9a Sendo que, deveria ou deverá entender-se que pelo menos o

despacho posterior a 21 de Fevereiro com notificação expedida a
1 de Março transmitiu à recorrente a tolerância do Tribunal para
a apresentação da procuração e formalização do mandato;

10a Sendo igualmente certo que deve ser ainda entendido que a
expedição do despacho de 1 de Março e a junção da procuração
com data de 9 do mesmo mês leva a crer que se trata da mera for-
malização e cumprimento do formalismo a que anteriormente já se
havia referido a recorrente, quando havia identificado o mandatário
judicial por si identificado;

11a Uma vez que, não se pode esquecer que nos termos do arto 35o

ala b do C.P.C. o mandato judicial, além de poder ser conferido por
instrumento público ou documento particular, também o pode ser
por declaração verbal da parte no auto de qualquer diligência que
se pratique no processo;

12a Nos termos subreditos e, por maioria de razão entender-se-á
que o foi feito quando a recorrente indicou o Advogado por si
escolhido;
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13a Pelo que a junção da procuração (formalização do mandato)
poderia ter sido feita a todo o tempo, visto que a sua declaração
escrita no processo sobre quem era o mandatário escolhido foi pres-
tada dentro do prazo que lhe foi concedido pelo tribunal «a quo».

14a Apenas, teria faltado, pois, à recorrente justificar o justo im-
pedimento da entrega da Procuração por motivos da ausência do
advogado no estrangeiro e, em consequência solicitar que lhe fosse
estabelecida a prorrogação de prazo para fazer a referida junção nos
Autos.

15a Acresce que, perante todo o factualismo e demais razões adu-
zidas, só deveria haver lugar à absolvição da Instância se a Recorrente
se alheasse da constituição de Mandatário Judicial, conforme Ar-
tigo 33o do C.P.C., ou

16a Tivesse de todo omitido qualquer diligência de informar o tri-
bunal da sua escolha e identificação daquele.

17a Pelo que, sempre se justificaria a aceitação da Procuração fo-
rense pelo tribunal «a quo», mesmo para além do prazo inicialmente
fixado nos termos do Artigo 145o do C.P.C.

18a Devendo o Mmo. Juiz «a quo» ter manifestado tolerância pelo
Requerimento, tempestivamente apresentado, embora de forma im-
precisa, porque, foi o mesmo subscrito por um Gerente da recorrente,
o qual não é licenciado em Direito e, por isso sem formação jurídica
. . .

19a . . . antevendo-se, no entanto, que o requerimento em questão
fazia antever o justo impedimento da apresentação imediata da pro-
curação que efectivamente veio a ser apresentada;

20a Assim e S.M.O., parece descabido, o Despacho Judicial que,
perante a falta involuntária, a proceder, impede a Recorrente de ver
apreciada a questão de mérito submetida a Tribunal.

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, susten-

tando que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Está assente a seguinte matéria de facto:
1o) Em 23.3.1993 a ora recorrente formulou um requerimento de

oposição ao processo executivo no 3492-81 que deu entrada em
14.1.1994 no 1o Juízo do T.T. de 1a Instância de Lisboa;

2o) O requerimento de 23.3.1993 vinha assinado por um sócio ge-
rente da Indústria Portuguesa de Munições, Limitada, com um selo
branco da firma, aposto sobre a assinatura;

3o) Por despacho judicial de 24.1.1994 foi determinado, nos termos
do arto 71o do C.P.T.e 33o do C.P.C. e sob comunicação prevista
neste último preceito, que fosse notificado o oponente «para constituir
advogado. Prazo 8 dias».

Tendo o Escrivão recebido o processo na mesma data (24.1.1994),
foi expedida carta registada sob o no 10744 da Estação dos Correios
do Rato dando conhecimento do despacho judicial de 24.1.1994, em
7.2.1994.

4o) Em 16 de Fevereiro de 1994 deu entrada no 1o Juízo do T.T.
de Lisboa um ofício datado de 4.2.1994, em que Indústrias Portuguesas
de Munições, Lda., informava ter constituído advogado o Dr. Eduardo
Manuel Fernandes Jorge e apresentava um rol de testemunhas.

5o) Em 21.2.1994 foi proferido despacho judicial do seguinte teor:
«A oponente vem informar a fls. 23 que já constituiu advogado, porém,
não junta a competente procuração forense. Dado, porém, que aquela
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informação foi prestada dentro do prazo concedido. Notifique-a para
juntar a procuração forense em falta».

6o) Em 1/3/1994 foi, então expedida a carta registada no 22932,
notificando a recorrente do despacho judicial de 21.2.1994.

7o) Em 17.3.1994 deu entrada no T.T. de 1a Instância um ofício,
datado de 11.3.1994, no qual a ora recorrente referia «em resposta
ao v/ofício de 28 de Fevereiro p.p. junto remetemos procuração dando
poderes forenses ao Advogado Sr. Dr. Eduardo Manuel Fernandes
Jorge» . . .

8o) A procuração forense passada pela ora recorrente ao Advogado
Eduardo Manuel Fernandes Jorge, tem a data de 9 de Março de
1994.

9o) Foi, então, em 27.06.94, proferido o despacho recorrido, no
qual de considerou que a oponente não havia respeitado o prazo
de 8 dias que lhe havia sido fixado para constituir mandatário judicial
e se determinou a absolvição da F.P. da instância.

10o) Na carta registada expedida em 1.3.1994 referida no no 6,
foi notificada a ora recorrente na Quinta da Horta — Catujal «para
juntar procuração nos autos supra», tendo a notificação a data de
28 de Fevereiro de 1994.

3. Sendo estes os factos vejamos agora o direito.
Dispõe o arto 7o, no 1, do C.P.T.:
«É obrigatória a constituição de advogado nas causas judiciais cujo

valor exceda o quádruplo da alçada da comarca em processo civil . . .»
Atento o valor da causa (esc. 30.040.977$00) é óbvio que era obri-

gatória a constituição de advogado.
Como a oponente não constituiu advogado num primeiro momento

a Ma Juíza «a quo» notificou-a para o efeito, sob cominação do arto 33o

do C.P.Civil, aqui aplicável subsidiariamente, com cominação aí re-
ferida, a saber: ser o réu absolvido da instância.

Resulta do probatório que, no decurso do prazo que lhe foi fixado,
a oponente informou ter constituído mandatário, que identificou, mas
sem juntar a respectiva procuração forense, só o vindo a fazer muito
depois. Mais concretamente, dezassete dias depois de lhe ter sido
remetida carta contendo o despacho descrito no ponto 5 do probatório.

Mas será que, como defende a oponente, bastaria aquele ofício
seu dando conta do nome do mandatário por si constituído?

A oponente defende que sim, face ao disposto no arto 35o, al. b),
do C.P.C., aqui aplicável por maioria de razão.

Será assim?
Dispõe o arto 35o do C.P.Civil:
«O mandato judicial pode ser conferido:
. . .
«b) — Por declaração verbal da parte no auto de qualquer diligência

que se pratique no processo».
A referência ao auto de diligência supõe a imediata intervenção

do advogado no processo, que desde logo assume assim o respectivo
mandato.

A hipótese dos autos não é igual, mas não deixa de haver uma
certa similitude nas duas situações.

Podemos pensar que analogicamente este dispositivo legal se aplica
à referida hipótese.

Por outro lado, e como resulta do ponto 5 do probatório, a Mma Juí-
za ordenou a notificação da recorrente para juntar procuração.
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Não lhe fixou prazo. Isto ao arrepio do disposto no arto 33 da
C.P.Civil.

Ora, não é possível fazer apelo ao arto 153o do C.P.Civil.
Na verdade, este preceito reporta-se à inexistência de disposição

especial que fixe um prazo.
Ora, já vimos que o arto 33o do C.P.Civil obriga o juiz a fixar

um prazo.
Assim, o referido arto 153o do C.P.Civil não tem aqui aplicação.
Mas a não fixação de um prazo constitui uma irregularidade, que

podia influir na decisão da causa, logo sujeita à regra do arto 201o,
1, do C.P.Civil.

E porque o passo seguinte da recorrente foi juntar aos autos a
procuração forense, ficou sanada tal irregularidade.

Com uma consequência: a procuração junta tem que se considerar
apresentada em tempo.

Procede pois a pretensão do recorrente.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso

interposto pela recorrente Indústrias Portuguesas de Munições, Lda,
revogando-se quer o acórdão recorrido, quer o despacho proferido
pela Mma Juíza de 1a Instância, decidindo-se, em consequência, que
a recorrente constituiu, tempestivamente, advogado.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Ví-
tor Meira — Brandão de Pinho. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Interposição de recursos da mesma de-
cisão da 1a instância para o T.T da 2a Instância e, ”per
saltum”, para o STA. Nulidade de acórdão.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Interpostos dois recursos duma decisão da 1a instância,
sendo um para o T.T. de 2a Instância e outro, ”per sal-
tum”, para o STA, naquele primeiro Tribunal se radica
a competência para conhecer de ambos os recursos.

II — Assim é, porque o T.T. de 2a Instância, que conhece
de facto e de direito, é o tribunal imediatamente superior,
competindo-lhe, em regra, conhecer dos recursos inter-
postos da 1a instância, com a excepção do recurso ”per
saltum” para o STA, quando restrito a matéria de direito,
por razões de celeridade processual, uma vez que não
está em causa matéria de facto.

III — Inexistindo essa justificação para o recurso ”per saltum”,
por haver que fixar matéria de facto, prevalece a regra
da competência do T.T. de 2a Instância, já aludida.

IV — Se esse Tribunal apenas conhece o recurso para ele in-
terposto, não se pronunciando sobre questões colocadas
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no recurso ”per saltum”, ao qual não faz qualquer re-
ferência no acórdão, deve este ser anulado, por omissão
de pronúncia.

Recurso no 20.689, em que são recorrente António José Certo Lou-
reiro e recorrido Fazenda Pública e do qual foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do STA:

1. António José Certo Loureiro deduziu impugnação judicial contra
a liquidação adicional de IVA, relativa aos anos de 1986, 1987 e
1988, nos montantes de, respectivamente, 261.667$00, 152.637$00 e
312.809$00, a qual veio a ser julgada procedente pela sentença de
fls. 44, com anulação total dessa liquidação.

Dessa decisão foi interposto recurso, a fls. 51, pela Fa. Pa. para
o T.T. de 2a Instância, e pelo Mo Po, a fls. 64, com fundamento
em nulidade da sentença, para este STA.

Ordenada a subida dos autos ao T.T. de 2a Instância, foram os
mesmos remetidos a este STA, tendo sido, depois, enviados àquele
Tribunal, conforme despacho do Relator, de fls. 66.

O T.T. de 2a Instância, conhecendo apenas do recurso da Fa Pa,
para ele interposto, confirmou a sentença quanto à liquidação de
IVA relativa a 1988, mas revogou-a no tocante às liquidações de
1986 e 1987, não anulando esses actos tributáveis.

Deste acórdão recorreu, apenas, o impugnante, quanto à parte do
mesmo que lhe foi desfavorável, para este STA.

1.1. Contra-alegou a Fa Pa, pugnando pela manutenção daquele
acórdão.

1.2. O Exmo. Magistrado do Mo. Po junto deste Tribunal, con-
siderando que o T.T. de 2a Instância deveria ter conhecido dos dois
recursos interpostos da sentença da 1a instância, por estar prejudicado,
na hipótese, o recurso ”per saltum”, relativamente ao interposto pelo
Mo Po, foi de parecer que o não conhecimento deste constituía a
nulidade prevista no arto 668o, 1, d), do C. P. Civil, que devia ser
declarada, com anulação dos actos posteriores, devolvendo-se o pro-
cesso ao T.T. de 2a Instância.

1.3. Ouvidas as partes sobre essa arguição de nulidade, a Fa Pa

veio declarar nada opor à mesma.
1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. E, desde já, quanto à questão da nulidade suscitada pelo Mo

Po, a quem cabe a defesa da legalidade, nos termos dos artos. 41o,
do CPT, e 69o, 1, e 71o do ETAF.

Conforme se tem entendido neste STA (cfr. acs. de 1.2.95, rec.
17.956, 28.6.95, rec. 18.626, e 6.11.96, rec. 19.838) interpostos dois
recursos da mesma decisão da 1a instância, um para o T.T. de 2a

Instância e outro, por alegadamente restrito a matéria de direito,
”per saltum”, para este STA, a competência para conhecer de ambos
radica-se naquele primeiro Tribunal.

De facto, o T.T. de 2a Instância conhece de matéria de facto e
de direito, nos termos do arto 39o do ETAF, competindo-lhe conhecer
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, de
harmonia com a regra do conhecimento dos recursos pelo tribunal
imediatamente superior, conforme prescreve o arto 41o, 1, a), do citado
diploma, regra essa que sofre a excepção nessa norma prevista, ou
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seja, quando o recurso seja interposto com exclusivo fundamento em
matéria de direito - arto 32o; 1) b), do ETAF - caso, em que a com-
petência para dele conhecer é deste STA.

Tal excepção justifica-se por razões de celeridade processual, por-
quanto, não se discutindo a matéria de facto fixada na 1a instância,
se mostram desnecessários dois graus de jurisdição, em via de recurso,
obtendo-se logo a pronúncia de direito pelo Tribunal no topo da
hierarquia, em sede de recurso.

Assim, quando o T.T. de 2a Instância tenha de conhecer de recurso
para ele interposto, julgando de facto e de direito, competente será,
também, para conhecer doutro recurso da mesma decisão, embora
restrito a matéria de direito, uma vez que, tendo de ser fixada a
matéria de facto por esse Tribunal, deixa de ter justificação o recurso
”per saltum” para este STA.

Aliás, outra solução levaria ao resultado absurdo de haver dois
tribunais superiores, hierarquizados, a pronunciarem-se sobre a mes-
ma decisão da 1a instância, com eventuais casos julgados contra-
ditórios.

Impõe-se, pois, concluir pela procedência da arguida nulidade do
acórdão recorrido, por não se ter pronunciado sobre questões da
sua competência, em razão da hierarquia, colocadas no recurso in-
terposto pelo MoPo da decisão da 1a instância, da qual não tomou
conhecimento o acórdão ora recorrido.

3. Pelo exposto, anula-se tal acórdão, voltando os autos ao T.T.
de 2a Instância, para que novo aresto seja tirado naquele Tribunal.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Coelho Dias (Relator) — Ben-
jamim Rodrigues — Vítor Meira. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Tempestividade. Data da notificação do
indeferimento de reclamação ordinária.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao fixar no probatório a data da notificação do inde-
ferimento de reclamação ordinária, a 2a Instância actua
adentro dos seus exclusivos poderes de julgamento da
matéria de facto.

II — Ao STA, enquanto tribunal de revista, cabe-lhe respeitar
tal pronúncia de facto - artigos 21o, 4, do ETAF e 722o,
2, e 729o, 2 do CPC.

RECURSO No 20.697 de que é recorrente Luís Adelino de Freitas
Damas Moreira e outro e recorrida a Fazenda Pública e de que
foi RELATOR o Exmo. Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

Luís Adelino de Freitas Damas Moreira e José Adelino Damas
Moreira, não se conformando com o acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância que negou provimento ao recurso por si interposto
da sentença que julgou intempestiva a presente impugnação judicial
por si deduzida contra liquidação de imposto de mais-valias, vêm
até nós, assim rematando a sua alegação de recurso:

1 - Em 19.VII.85, os Rcts. deduziram reclamação graciosa contra
o imposto de mais-valias que lhe fora liquidado por virtude da ex-
propriação de uma parcela de terreno de que eram proprietários;

2 - Apesar de tal imposto ser manifestamente indevido, como re-
sulta, nomeadamente, do Parecer da PGR de 19.II.87, a que a Ad-
ministração Fiscal deu posteriormente o seu acordo, e da jurispru-
dência do STA, a Repartição de Finanças indeferiu a reclamação;

3 - Por carta registada expedida em 25.III.86, endereçada para
o respectivo advogado, com aviso de recepção assinado no dia seguinte
por uma tal Julieta e não pelo destinatário, a RF comunicou aos
reclamantes, ora Rcts. tão-somente que a reclamação fora ”indeferida
por despacho de 23.IX.85, confirmado pela Direcção de Finanças
de Aveiro em 5.III.86, ”sem juntar cópia daquelas decisões, nem in-
dicar os respectivos fundamentos;

4 - Depois de tomar conhecimento daquela carta, o referido ad-
vogado apresentou na respectiva RF um requerimento em que so-
licitava a notificação do teor dos despachos de indeferimento para
efeito de impugnação judicial;

5 - A petição inicial relativa à impugnação judicial da liquidação
em causa viria a ser apresentada em 7.IV.86;

6 - Recebido o processo, o Mmo.Juiz do Tribunal de 1a Instância
não proferiu qualquer despacho de indeferimento liminar, sendo certo,
também, que o Digno Agente do MoPo não só não levantou o problema
da intempestividade da impugnação, como se pronunciou, até, ex-
pressamente, pela procedência da mesma;

7 - Efectuada a instrução e decorridos cerca de 7 anos desde a
apresentação e recebimento da impugnação, o Mmo.Juiz levantou,
pela primeira vez, a questão da tempestividade da reclamação, ab-
stendo-se de conhecer do pedido;

8 - É que, de acordo com a jurisprudência do STA que vigorava
à data em que foi deduzida, entendia-se que a impugnação judicial
reveste a natureza de um recurso, sendo de natureza processual, e
consequentemente aplicável na contagem dos respectivos prazos o
disposto no no3 do artigo 144o do CPC, que determina a sua suspensão
durante as férias, domingos, sábados e feriados;

9 - Assim, por virtude desta orientação que se prolongou desde
1984 a 1988, criara-se, entre os juristas, técnicos e contribuintes, a
convicção da aplicabilidade do no3 do artigo 144o do CPC ao prazo
de impugnação judicial, não podendo razoavelmente exigir-se na altura
da apresentação da petição inicial outro entendimento e outro com-
portamento aos Rcts., que não podem ser penalizados pela posterior
mudança daquela orientação, nem pelo excessivo arrastamento do
processo na 1a instância, que conduziu à questão da intempestividade
que, oportunamente, se não levantou e nunca se teria sequer levantado
se a impugnação tivesse sido julgada em prazo razoável;

10 - Aliás, em caso análogo, decidiu o STA, no sentido de que,
embora seja diferente a jurisprudência mais recente, se deverá con-
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tinuar a aplicar a doutrina anterior às impugnações judiciais apre-
sentadas anteriormente, na medida em que ”se tem de considerar
prevalentes princípios de certeza e segurança jurídicos, tanto mais
que se está em face de matéria garantística - garantia de recurso
contencioso - e da caducidade do direito de acção” (Ac. da 2a Secção
do STA de 9.X.91 - rec. no13.465);

11 - De qualquer forma, face à insuficiência e irregularidade da
notificação constante da carta de 25.III.86, provou-se que os Rcts.,
depois de notificados, apresentaram, pelo seu advogado, o reque-
rimento em que solicitavam o teor dos despachos de indeferimento
da reclamação;

12 - Embora se não tenha provado a data da sua apresentação
- que aliás não incumbiria aos Rcts.-, é evidente que esse requerimento
só poderia ter sido apresentado depois da recepção da carta de
25.III.96 e antes da apresentação da impugnação judicial, sendo certo
que o aviso de recepção tem a data de 26.III.96, que o escritório
do destinatário se situava na cidade do Porto, que o aviso de recepção
não foi assinado pelo destinatário, que se estava em férias judiciais,
que o dia 28 era feriado, o dia 29 sábado e o dia 30 domingo de
Páscoa, pelo que é razoavelmente de concluir que aquele requerimento
foi entregue em 2 de Abril seguinte, como consta do respectivo apon-
tamento à margem, ou pelo menos a partir de 31 de Março, não
se tendo provado, nem sendo de presumir que a RF tivesse procedido
ao envio dos solicitados elementos antes daquela data;

13 - Desta forma, a notificação só poderia considerar-se validamente
efectuada após o envio ou entrega da cópia das decisões da RF e
da Direcção de Finanças, o que ou ainda se não verificou ou só
poderia logicamente ocorrer em 31 de Março ou posteriormente;

14 - Por outro lado, a data do aviso de recepção é irrelevante,
na medida em que, de acordo com o DL.no121/76 e o art.75o do
CPCI, a notificação deveria ser feita por simples ”carta ou aviso re-
gistado”, considerando-se a notificação efectuada no terceiro dia útil
seguinte à data do registo, não podendo os Rcts. ver encurtado o
prazo para dedução da impugnação pela circunstância de se ter in-
devidamente utilizado o aviso de recepção que, aliás, os Rcts. e o
seu mandatário não assinaram e desconheciam;

15 - Desta forma, e porque nos termos do no3 do art.1o do
DL.no121/76 a presunção a que se refere o citado preceito só poderá
ser ilidida quando ocorra em data posterior à presumida e nunca
à anterior, o prazo da impugnação apenas poderia começar a correr
a partir de 31.III.86, terminando nesse caso o prazo da impugnação
apenas em 11 de Abril ou 8 de Abril de 1986, conforme a contagem
do prazo se faça, respectivamente, nos termos do art.144o do CPC
ou do art.279o do CC;

16 - Assim, tendo a impugnação sido deduzida em 7 de Abril,
foi apresentada tempestivamente;

17 - Decidindo em contrário, o douto acórdão recorrido violou,
por erro de aplicação e interpretação, os citados preceitos.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que a decisão recorrida
não merece qualquer censura, devendo o recurso ser considerado
improcedente.

Também o Exmo.Magistrado do Ministério Público neste Supremo
Tribunal assim entende.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O tribunal ”a quo” considerou provado o seguinte:
1o) A Repartição de Finanças de Castelo de Paiva liquidou aos

ora Rcts. o imposto de mais-valias de 443575$00, relativamente à
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parcela de terreno expropriado pela Câmara Municipal de Castelo
de Paiva, conforme declaração de utilidade pública contida no DR.IIa

Série no256, de 7 de Novembro de 1978.
2o) Em 19.VI.1985, os ora Rcts. pagaram o imposto liquidado.
3o) No dia 19.VII.1985, os ora Rcts. apresentaram na Repartição

de Finanças de Castelo de Paiva reclamação ordinária contra a li-
quidação efectuada de 443.575$00.

4o) Em 26.III.1986, os ora Rcts. foram notificados de ter sido in-
deferida a reclamação apresentada por despacho de 23.IX.1985, con-
firmado pela Direcção de Finanças em 5.III.1986, por carta registada
e com aviso de recepção.

5o) No dia 7.IV.1986, deu entrada na RF de Castelo de Paiva
a petição inicial relativa à impugnação da liquidação do imposto de
mais-valias de 443.575$00.

6o) A notificação efectuada em 26.III.1986 correspondeu o registo
no2741, de 25.III.1986.

7o) Os Rcts., depois de notificados do despacho de indeferimento
da reclamação, apresentaram, pelo seu advogado, um requerimento
solicitando a notificação do teor dos despachos de indeferimento da
reclamação, para efeitos de impugnação judicial.

Expostos os factos disponíveis, cabe referir que as questões de-
cidendas se prendem com a tempestividade da presente impugnação
judicial, instaurada em 7 de Abril de 1986.

Com a entrada em vigor da LPTA (DL.no267/85, de 16/VII), em
1 de Outubro de 1985, ficou legalmente estabelecido o modo de con-
tagem do prazo de interposição de recursos contenciosos de actos
anuláveis. Segundo o artigo 28o, 2, de tal lei, esse prazo conta-se
”nos termos do artigo 279o do Código Civil”, sendo, portanto, de
direito substantivo, de caducidade de acção.

E esse modo de contagem impõe-se tanto no contencioso admi-
nistrativo propriamente dito, quanto no contencioso tributário, que
constitui um ramo daquele, sendo a impugnação judicial concebida
como verdadeiro recurso contencioso de anulação. O artigo 62o, 1,
a), do ETAF apelida-a de ”recurso”.

Temos, pois, que a LPTA consagrou a tese que afirmava ser de
caducidade o prazo de interposição do recurso contencioso, no en-
tendimento 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,
v. os acórdãos desta Secção de 30.V.90 - AD 367-888, e de 28.IV.93,
op.cit., 386-182).

Presentemente, também isso é proclamado no artigo 49o, 1 e 2,
do CPT, que manda contar o prazo para dedução de impugnação
judicial ”de acordo com as regras do artigo 279o do Código Civil”.

Claro, pois, que a partir de 1 de Outubro de 1985, dúvidas não
existem de que o prazo de impugnação judicial tem natureza sub-
stantiva e não adjectiva, pelo que não lhe é aplicável o disposto no
no3 do artigo 144o do CPC, antes o preceituado no sobredito artigo
279o. Em consequência, tal prazo não se suspende durante as férias,
sábados, domingos e dias feriados.

In casu, o ora Rcts. apresentaram reclamação ordinária contra a
liquidação do imposto de mais-valias em causa, cujo indeferimento
lhes foi notificado em 26.III.86, segundo o item 4o do probatório,
bem assim, a 1a parte do 6o. Ora, nos termos do artigo 84o do então
vigente CPCI, para a atinente impugnação judicial, dispunham eles
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de 8 dias a contar da sobredita data, recaindo o ”dies ad quem”
em 3 de Abril de 1986.

Havendo a petição inicial de fls.2/5 dado entrada na Repartição
de Finanças em 7.IV.1986 (item 5o do quadro factual assente), per-
fila-se, efectivamente, a intempestividade do presente procedimento
contencioso.

Pretendem os Rcts. contrariar a proclamação factual do tribunal
”a quo” quanto à data da notificação do indeferimento da reclamação,
alegando ”insuficiência e irregularidade” do acto por a atinente carta
registada não conter ”o teor dos despachos de indeferimento”.

Para além de o probatório não nos revelar esta omissão (tão-só
que ”os Rcts., depois de notificados do despacho de indeferimento
da reclamação, apresentaram, pelo seu advogado, um requerimento
solicitando a notificação do teor dos despachos de indeferimento da
reclamação, para efeitos de impugnação judicial”), a ter ela existido
e a não ter sido suprida logo naquele mesmo dia 26.III.86, configuraria
mera irregularidade entrementes sanada com a apresentação da pe-
tição inicial desta impugnação, onde referência alguma é feita a se-
melhante anomalia. O que, aliás, bem se compreende, sabido que
o objecto da impugnação judicial não é a resolução definitiva da re-
clamação ordinária, mas, sim, o acto tributário objecto de tal recla-
mação. E os fundamentos a invocar na impugnação judicial podem
ser os mesmos da reclamação ordinária ou outros.

De qualquer modo, ao proclamar (repetidamente) no probatório
que a notificação do indeferimento da reclamação ordinária apre-
sentada pelos ora Rcts. ocorreu em 26 de Março de 1986, o tribunal
”a quo” actuou adentro dos seus exclusivos poderes de julgamento
da matéria de facto. Bom é ter presente que, neste processo ini-
cialmente julgado pela 1a instância, este Supremo Tribunal apenas
conhece de matéria de direito - artigo 21o, 4, do ETAF. Enquanto
tribunal de revista, não pode alterar a pronúncia de facto da 2a Ins-
tância,”salvo havendo ofensa duma disposição expressa de lei que
exigia certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixa
a força de determinado meio de prova” - cfr. artigos 729o, 2, e 722o,
2, do CPC.

Seguramente não se perfilando na concreta situação em apreço
qualquer destas ressalvas, cabe-nos respeitar a fixação do quadro fac-
tual consumada na instância recorrida. Donde que dado adquirido
que a notificação do indeferimento da reclamação ordinária apre-
sentada pelos ora Rcts. teve realmente lugar em 26 de Março de
1986.

Improcedem, pelo exposto, todas as conclusões da alegação do pre-
sente recurso jurisdicional.

Termos em que acordam negar-lhe provimento, confirmando-se
o aresto recorrido.

Custas pelos recorrentes, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Ascensão Barbosa — Francisco Rodrigues Par-
dal — (vencido, por entender que o MoJuiz de Aveiro, tendo o pro-
cesso estado parado desde 7.7.988 até 29.1.93, acontecendo que até
ao acórdão de 12.10.88 foi jurisprudência unânime deste STA que
o prazo de impugnação era de direito adjectivo, pelo que quando
a impugnação foi instaurada - ver carimbo (fls.3) - 7.4.86 - estava-se
no domínio daquela jurisprudência por isso o atraso dos tribunais
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não pode ter efeitos prejudiciais ao contribuinte (cfr.art.8 do Cód.Civ.),
por isso, a impugnação é tempestiva). — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Contribuição autárquica. Código das Avaliações. Rendimento
provisório a ter em conta. Interpretação conforme à Cons-
tituição. Lei injusta.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Enquanto não for publicado o Código das Avaliações,
o valor patrimonial dos prédios para efeitos de contri-
buição autárquica deve ser determinado a partir do ren-
dimento colectável em 31.12.88 mediante a aplicação do
factor 15, sem outras actualizações senão as resultantes
da lei;

II — A interpretação conforme à Constituição só vale se res-
peitar as regras da interpretação das leis;

III — Uma lei só é injusta e inconstitucional se estabelecer uma
normação inadmissível, arbitrária ou excessivamente one-
rosa para os direitos e interesses legítimos dos cida-
dãos-contribuintes;

IV — O dever de obediência à lei por parte dos tribunais só
pode ser afastado por uma normação desse género, mas
devem os tribunais nesse caso assumir a responsabilidade
da declaração de inconstitucionalidade.

Recurso n.o 20 733. Recorrente: Lusomundo — Sociedade de Inves-
timentos Imobiliários, S. A.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes (por vencimento).

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

A — O relatório.
1. Lusomundo — Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA, com

os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformada com o acórdão
do Tribunal Tributário de 2.a Instância, de 95.12.05, que negou pro-
vimento ao recurso interposto da sentença de 94.09.29 do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa (1.o Juízo — 1.a Secção) e na
qual se julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra
o acto de liquidação da contribuição autárquica do ano de 1992 relativa
ao seu prédio urbano sito em Lisboa, na Avenida Gago Coutinho,
28, dele recorre para esta formação judicial, pedindo a sua anulação
ou revogação e a procedência da impugnação.

2. Como fundamentos da impugnação, a recorrente alegara, em
resumo, que a liquidação estava inquinada do vício de preterição
de formalidades legais por falta de fundamentação sobre o valor tri-
butável do prédio que lhe subjazia, pois que, respeitando a contri-
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buição autárquica a 1992, havia sido apresentada uma escritura ce-
lebrada em 1990 donde decorria ser outro o valor patrimonial tri-
butando e havia sido deduzida, relativamente a 1991, uma reclamação
na qual se formulava pedido de correcção da matriz e era nula porque
assentava sobre um valor patrimonial que, havendo sido determinado
em função do DL. n.o 442-C/88, não estava de acordo com o critério
imposto pela Lei n.o 106/88 que só havia sido estabelecido transi-
toriamente para o ano de 1989 ou, subsidiariamente, porque havia
incidido sobre valor patrimonial que não se achava determinado de
acordo com o critério dos art.os 116o e 117o do CCP, regime este
cuja admissibilidade salvaria a constitucionalidade do art.o 6o do DL.
n.o 442-C/88 relativamente aos prédios arrendados para os anos de
1989 e seguintes, enquanto não fosse revisto o regime das avaliações,
ou, então, por inconstitucionalidade material e orgânica do mesmo
preceito, por este, a entender-se que o critério de determinação do
valor patrimonial aí enunciado para o ano de 1989 correspondia ao
critério definitivo de fixação do valor tributável da contribuição au-
tárquica, ofender o disposto no art.o 33o da Lei n.o 106/88, na medida
em que esta se assumiria então como imposto sobre o rendimento
dos bens e não como um tributo sobre o valor dos bens determinado
por avaliação sujeita a certas balizas, como havia sido imposto ao
legislador delegado e, finalmente, ainda, por violação do Estado de
Direito na medida em que a tributação assentaria sobre dados da
matriz completamente desactualizados.

3. No presente recurso, a recorrente pretexta, em resumo, que o
acórdão recorrido, tal como a sentença nele censurada, não conheceu
de toda a matéria de facto alegada integrante do objecto das causas
de pedir nem das questões da inexistência dos factos tributários e
da violação do Estado de Direito, que haviam sido invocadas, e que
ele se estriba também, na parte em que conheceu do alegado, em
vários erros de direito.

A decisão impugnada, sustenta, deixou de considerar que o contrato
de arrendamento cuja renda levou à fixação do valor patrimonial
imputado na tributação só vigorara durante 7 dias do ano de 1988;
que essa renda não figurava na respectiva matriz em 31.12.88; que
havia sido substituído por outro com renda diferente, em 1990, sem
que as Finanças a levassem à respectiva matriz, apesar de comunicada,
e que o rendimento nos anos de 1991 e seguintes era abissalmente
diverso do comunicado relativamente àqueles dias de 1988.

Quanto à inexistência dos factos tributários, diz que o acórdão
não emitiu pronúncia sobre o facto de, havendo, à luz do pensamento
legislativo dos art.os 33o da Lei n.o 106/88 e 6o n.o 1 do DL. n.o 442-C/88,
o valor tributável dos prédios arrendados para efeitos de contribuição
autárquica, ser achado por aplicação dos art.os 116o e 117o do CCP,
o rendimento patrimonial do prédio, em 1992, ser ele diferente daquele
que foi considerado no acto tributário e que era o resultante do con-
trato de arrendamento de 23.12.1988.

No tocante à violação do Estado de Direito, sustenta que na decisão
censurada não se apreciou a circunstância alegada da tributação im-
pugnada ofender os princípios da justiça, da certeza e da segurança
das situações, ao assentar, em 1992, num valor patrimonial mani-
festamente irreal em relação ao existente em 1988 e isto a entender-se,
como se entendeu, que os art.os 33o da Lei n.o 106/88 e 6o n.o 1
do DL. n.o 442-C/88 estabeleciam que o seu valor, relativamente aos
prédios arrendados, fosse imutavelmente o que existisse em 31.12.88,
não obstante poderem ocorrer variações do mesmo.
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No mais, a recorrente argumenta que, ao contrário do considerado
no aresto sindicado, o legislador do DL. n.o 442-C/88 não estava obri-
gado a prever um regime provisório de determinação do valor pa-
trimonial dos prédios em bases diferentes das pressupostas pela na-
tureza da contribuição autárquica e pela lei de autorização da sua
criação, pois, a não haver tempo para a elaboração do Código das
Avaliações, sempre ele poderia ter retardado a publicação do Código
da Contribuição Autárquica; que o recurso aos métodos anteriores
da contribuição predial para determinação do valor patrimonial dos
prédios, a título provisório, não implicava a rejeição do estatuído
sobre essa matéria relativamente aos arrendados nos art.os 116o e
117o do CCP, nem a sua conversão num imposto sobre o rendimento
em vez de um imposto sobre o valor patrimonial; que não podia
aceitar-se como critério legal definitivo o regime de fixação do valor
patrimonial dos prédios arrendados correspondente à capitalização
do rendimento colectável existente em 31.12.88; que a inconstitucio-
nalidade alegada não fora a de inconstitucionalidade por omissão,
da falta de publicação do Código das Avaliações, mas a do DL.
n.o 442-C/88, enquanto entendido com o sentido de que a contribuição
autárquica por ele criada incide sobre um valor patrimonial dos prédios
apurado com base no seu rendimento, na medida em que tal critério
atenta contra o estabelecido no art.o 33o da Lei n.o 106/88 de um
valor patrimonial «reportado à relação de conexão entre as obras
e serviços das autarquias e a valorização da realidade de fruição das
utilidades dos prédios».

Finalmente, afirma que o acórdão se contradiz quando defende
que o valor patrimonial dos prédios tinha de ser aferido em função
do rendimento relevante para efeitos de contribuição predial, mas
logo de seguida rejeita a possibilidade de atendimento do rendimento
atendível na mesma sede para o caso de alteração do valor das rendas
dos prédios arrendados.

Termina alegando que a única forma de salvar a constitucionalidade
do DL. n.o 442-C/88 é a de interpretar o n.o 1 do seu art.o 6o como
estabelecendo que o rendimento patrimonial dos prédios arrendados
nos anos seguintes a 1989 é o correspondente às rendas efectivas
no ano a que respeita a contribuição autárquica.

Remata, por último, que o acórdão recorrido viola o Estado de
Direito ao sancionar uma tributação assente numa renda que apenas
vigorou durante 7 dias em 1988 e que se encontra manifestamente
desajustada da realidade.

4. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo o julgado, vincando
não ser caso de violação do Estado de Direito por a recorrente não
haver sido surpreendida pela relevância da renda estipulada pelo con-
trato de arrendamento de 20 de Dezembro de 1988, dado o DL.
n.o 442-C/88 lhe ser anterior e, no tocante ao facto de se ter relevado
uma renda contratual não recebida, disso não ser mais do que reflexo
do princípio informador do direito fiscal de permanência dos efeitos
das rendas contratuais que se encontrava evidenciado no regime con-
sagrado no § 1o do art.o 126o do CCP em que o rendimento tributável
era aferido em função da última renda no caso do prédio passar
à situação de não arrendado.

5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste tribunal emitiu parecer
no sentido do não provimento do recurso, por entender não sofrer
o acórdão recorrido de qualquer nulidade por omissão de pronúncia
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ou por contradição da decisão com os fundamentos e haver sido feita
correcta interpretação e aplicação da lei.

Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A validade formal do acórdão recorrido.
1.1. A falta de julgamento da matéria alegada de que a recorrente

se queixa no recurso não se enquadra em qualquer das causas de
nulidade de sentença enunciadas no art.o 668o do C.P.C. e, por isso,
não afecta a estabilidade formal deste acto, ao contrário do que parece
entender a recorrente.

Ela só será susceptível de integrar um erro de julgamento do mérito
da causa.

Porém, o erro por falta de julgamento da matéria de facto alegada
só existirá quando esta se mostre pertinente à decisão da causa dentro
dos quadros jurídicos determinados pelo tribunal como sendo aqueles
que devem reger a concreta relação jurídica controvertida.

Esse eventual erro terá, então, como efeito a revogação da decisão
para conhecimento da matéria de que não se conheceu e que seja
base suficiente para aquela decisão de direito (art.os 729o n.o 2 e
730o n.o 1 do C.P.C.).

Sendo assim, a sorte do alegado fica dependente da solução de
direito que vier a ser perfilhada para decidir a causa.

1.2. Ao contrário do entendido pela recorrente, não padece o acór-
dão recorrido da apontada nulidade por falta de pronúncia sobre
as questões de inexistência dos factos tributários e do Estado de
Direito.

Na verdade, elas estão implicitamente resolvidas no sentido da im-
procedência, ou por estarem situadas dentro do percurso lógico do
raciocínio decisório-fundamentador ou por estarem prejudicadas pela
resolução dada a outras questões.

É que o acórdão tomou posição no sentido de que o rendimento
patrimonial dos prédios arrendados existentes em 31.12.88, categoria
esta em que se incluía o analisado, deveria ser sempre aferido, de
acordo com o DL. n.o 442-C/88, de 30 de Novembro (art.os 6 a 9o),
em função da renda que eles tivessem em 31.12.88 e que esse critério
transitório tinha sido autorizado pela Lei n.o 106/88 a coberto da
qual fora emitido e que, muito embora o conceito definitivo aí as-
sumido fosse o de que o valor patrimonial deveria decorrer de uma
avaliação a efectuar de acordo com um código de avaliações a pu-
blicitar, este não tinha a natureza de um direito subjectivo, mas de
imposições constitucionais programáticas que seriam susceptíveis de
gerar apenas inconstitucionalidade por omissão.

Afirmado que o valor patrimonial dos prédios arrendados existentes
em 31.12.88 deveria ser sempre o derivado da capitalização da renda
existente nesta data não seria necessário repetir o juízo em relação
a prédio que se encontrava nessa situação, conquanto pudesse ter
existido alteração de rendas.

Igualmente sustentado que o critério rector de fixação do valor
patrimonial cometido ao legislador ordinário se deveria perspectivar
como comando programático constitucional, não teria sentido colocar
a questão de violação do princípio do Estado de Direito enquanto
assente no pressuposto da existência de um critério normativo já de-
finitivamente assumido pelo legislador ordinário.

1.3. Ao contrário do que viu o Ministério Público, não entendemos
que a recorrente tenha suscitado qualquer questão de nulidade do
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acórdão analisando por contradição entre os seus fundamentos e a
decisão.

A alegação de que o acórdão se contradiz refere-se à bondade
ou valor doutrinário dos seus fundamentos, tendendo a demonstrar
que ele se encontra construído com quebra de unidade no seu ra-
ciocínio, pois se iniciaria por um tom concordante com a tese da
recorrente e concluiria contra ela sem que estivessem evidenciados
argumentos para tamanha inversão de posição.

Estamos, pois, perante uma mera alegação de argumentos ad de-
montrationem de certa tese de direito a valorar apenas em sede de
elaboração do juízo de determinação da lei aplicável.

Demonstrada a estabilidade formal do acórdão, passemos ao co-
nhecimento do recurso atinente ao fundo da causa.

2. A matéria de facto.
O acórdão recorrido apenas deu como assente expressamente o

seguinte quadro fáctico:
a) A liquidação de contribuição autárquica impugnada diz respeito

ao ano de 1992 e ao prédio sito na Av. Almirante Gago Coutinho,
n.o 28, em Lisboa, inscrito na matriz predial urbana sob o art.o 474o

da freguesia do Alto do Pina e foi efectuada pela Repartição de
Finanças do 15o Bairro Fiscal de Lisboa em face de declaração mo-
delo 130 a que se refere o art.o 116o do Código da Contribuição
Predial, apresentada naquela repartição em 31.01.89, relativamente
à última renda anual convencionada, em 20.12.88, com efeitos a partir
de 10.10.88, no valor de 60.000 contos, ao abrigo do estabelecido
no art.o 6o e art.o 8o n.o 1 do DL. n.o 442-C/88, de 30/11.

b) - Assim, o valor tributável do prédio referido resultou da seguinte
operação:

valor locativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.000.000$00
despesas de conservação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.000.000$00
rendimento colectável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.000.000$00
valor tributável . . . . . . . . . . . . . .51.000.000$00×15=765.000.000$00
colecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765.000.000$00×1,3=9.945.000$00

Deu ainda o acórdão recorrido como reproduzidos os documentos
juntos aos autos de fls 14 a 18; 20 a 22; 24 a 27; 28; 30 a 33 e
35 a 38.

Mas esta postura do tribunal, já frequente, não evidencia qualquer
juízo probatório de existência dos factos neles referidos, recondu-
zindo-se a uma remissão puramente inútil para os documentos do
processo.

Tal equivale por dizer que este tribunal não poderá atender, no
recurso, aos factos que não estejam abrangidos pela força probatória
plena legalmente estabelecida para o tipo legal de documento em
causa, em virtude de actuar como tribunal de revista, por se estar
perante causa inicialmente julgada por um tribunal de 1a instância
(art.os 21o n.o 4 do ETAF e 722o n.o 2 do C.P.C.).

3. As questões de mérito da causa discutidas no recurso.
3.1. Ao propor-se executar o programa constitucional fiscal cons-

tante do art.o 107o da CRP relativamente ao imposto único sobre
o rendimento das pessoas singulares e colectivas, o legislador par-
lamentar da Reforma Fiscal de 1989 decidiu-se também pela criação
simultânea de um novo imposto que se situasse no espaço económico
antes ocupado pela contribuição predial e de que seriam beneficiários
ou sujeitos activos os municípios portugueses.
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Em vez de o fazer directamente, cometeu esse dever ao Governo
através do art.o 37o da Lei n.o 106/88, de 17 de Setembro, fixando-lhe
aí os princípios objectivos rectores daquela actividade legislativa de-
legada ou o sentido e extensão objectivos do programa fiscal relativo
ao novo imposto.

O Governo desembaraçou-se dessa tarefa, se bem que de forma
incompleta, como se verá, através do DL. n.o 442-C/88, de 30 de
Novembro, no qual aprovou o Código da Contribuição Autárquica
e enunciou algumas disposições de direito transitório.

Segundo o figurino desenhado na lei de autorização (n.o 1 do citado
art.o 37o), a contribuição autárquica é um imposto real, um imposto
sobre o valor patrimonial dos prédios rústicos e urbanos.

E assim está também definido no respectivo código, nos seus art.os 1o

e 7o.
Todavia, nem a lei de autorização nem o código identificaram com

a precisão que seria desejável, atenta a circunstância desse aspecto
contender com a incidência objectiva do imposto, os elementos den-
sificantes do conceito de valor patrimonial dos prédios.

Assim, apenas é conhecido o seu conteúdo mínimo e esse é se-
guramente o de que ele tem de corresponder ao valor dos próprios
bens medido por acto de avaliação segundo uma óptica do benefício
que os mesmos alcançam das obras e serviços prestados pela colec-
tividade expressada nos municípios (n.o 4 do citado art.o 37o da Lei
n.o 106/88 e 7o do Código).

A avaliação foi, pois, eleita como o critério de determinação desse
valor, certamente por ser ela o modo tradicionalmente adoptado pelo
sistema jurídico para o efeito de determinação do valor dos bens
e por ela se revelar como o método funcionalmente mais adequado
para o mesmo fim.

Mas, mais uma vez, nem a lei de autorização nem o respectivo
código definiram logo os caracteres com aptidão para revelar aquela
relação de benefício que devessem ser tidos em conta na avaliação
e qual o seu grau de ponderação, no caso de ser diferente a sua
expressão dentro do critério escolhido.

Essa tarefa reservou-a ainda o legislador do Código da Contribuição
Autárquica para um futuro Código das Avaliações (n.o 1 do art.o 7o

do C.C.A.) que até hoje não foi ainda publicado.
Esta a razão pela qual se disse acima que o legislador do Código

da Contribuição Autárquica apenas tinha cumprido parcialmente a
incumbência parlamentar relativa à criação do novo imposto.

Mas as dificuldades de eleição dos elementos de tal critério, en-
quanto envolvendo diferentes e, por vezes, contraditórias opções po-
líticas, técnicas e sociais, a tempo de entrar em vigor em simultâneo
com o CIRC e CIRS, como se tinha decidido, não eram desconhecidas
do legislador parlamentar.

Foi precisamente por prever a hipótese de que o legislador delegado
não tivesse tempo de definir os elementos caracterizantes de tal ele-
mento objectivo de incidência que a Lei n.o 106/88 previu, expres-
samente, no seu art.o 37o n.o 5, a possibilidade de actualização dos
valores matriciais dos prédios não arrendados e a imediata fixação
dos termos em que ela deveria ser feita.

O preceito autoriza a adopção de um critério transitório de fixação
do valor patrimonial dos prédios por referência ao valor matricial
tal qual resultava do C.C.Predial, tanto em relação aos prédios ar-
rendados como não arrendados, com a diferença de o fazer de forma
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expressa em relação aos últimos por virtude apenas da necessidade
sentida da actualização das suas matrizes, por ser, então, um facto
notório a desactualização do seu valor das respectivas matrizes, si-
tuação que não se verificava relativamente aos prédios arrendados,
dada a circunstância delas serem apuradas sempre em função das
rendas contratuais em vigor.

3.2. O legislador do CCA utilizou, nos art.os 6o a 9o do DL.
n.o 442-C/88, esta possibilidade de definição de um critério provisório
de determinação do valor patrimonial dos prédios arrendados e não
arrendados por referência ao valor matricial determinado nos termos
do CCPredial.

Ora, diz-se no n.o 1 deste art.o 6o: «O valor tributável dos prédios
urbanos, enquanto não for determinado de acordo com as regras
do Código das Avaliações, será o que resultar da capitalização do
rendimento colectável, actualizado com referência a 31 de Dezembro
de 1988, através da aplicação do factor 15».

Tal preceito permite duas leituras diferentes, correspondentes, aliás,
às diversas posições das partes no processo: uma é a de que ele fixa,
rígida e imutavelmente, o valor tributável relativamente aos prédios
existentes em 31.12.88, sejam eles arrendados ou não arrendados,
se bem que quanto a estes acrescido da actualização determinada
no número seguinte, na expressão resultante da capitalização do ren-
dimento colectável actualizado com referência a essa data pelo fac-
tor 15; a outra é a de que o valor tributável dos prédios urbanos
deverá ser fixado segundo os termos que resultarem da capitalização
do seu rendimento colectável, aferido nos termos do CCPredial e
em 31 de Dezembro do ano a que respeita a contribuição, através
da aplicação do factor 15, corrigido este rendimento da actualização
provisória estabelecida no número seguinte relativamente aos prédios
não arrendados existentes em 31.12.1988.

3.3. O acórdão recorrido alinhou pela primeira leitura, no que me-
rece o nosso aplauso por ser a conforme ao pensamento legislativo.

Para além de ser esse o sentido que imediatamente sugerem os
termos verbais, está de acordo com o pensamento legislativo que
o informou.

O rendimento a ter em conta para efeitos de contribuição autárquica
só pode ser o referente a 31.12.1988, a que se aplica o factor de
capitalização 15. Trata-se de uma data rígida, própria da justiça legal
do sistema fiscal e que nada tem a ver com qualquer justiça cumulativa
ou distributiva.

É certo que o critério do rendimento capitalizado em 31.12.1988
é um critério transitório, destinado a vigorar enquanto não for apro-
vado o Código das Avaliações Fiscais. Mas enquanto este Código
não for aprovado o Fisco não pode, por seu livre arbítrio, alterar
o critério legal. Só por lei em sentido formal, ou por decreto-lei au-
torizado, se pode alterar o critério estabelecido no art.o 6o, n.o 1,
do DL. n.o 442-C/88.

O critério de actualização anual do valor patrimonial adoptado
pelo Código de Contribuição Autárquica ainda não está em vigor,
o que só virá a acontecer quando for publicado o Código das Ava-
liações (art.os 18o e 13o, n.o 3).

É certo que o facto de o Código das Avaliações Fiscais não ser
aprovado e publicado pode causar situações de injustiça relativa quan-
to aos prédios novos, os quais ficam a pagar uma contribuição muito
superior à paga pelos prédios antigos de igual ou maior valor pa-
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trimonial. Mas, como disse, trata-se de uma questão de justiça legal
derivada de inoportunidade do poder legislativo aprovar a nova lei
de avaliações. E, nesta matéria, não nos podemos esquecer do art.o 8o,
n.o 2, do Código Civil, segundo a qual “o dever de obediência à
lei não pode ser afastado sob pretexto de ser injusto ou imoral o
conteúdo do preceito legislativo”. É certo que a lei injusta é incons-
titucional (acórdão n.o 480/89, do Tribunal Constitucional, publicado
na II Série do DR de 31.1.1990). Mas só é injusta, para estes efeitos,
uma lei que afecte de modo inadmissível, artrário ou excessivamente
oneroso os direitos ou interesses legítimos do cidadão-contribuinte,
o que não se verifica in casu. Por isso, não há violação do princípio
do Estado de Direito.

Sempre que a lei fixe uma data ou um prazo rigoroso, há sempre
situações limite que podem ser objecto de uma certa injustiça. A
renda de um prédio foi aumentada em 31.12.1988 ou em 1.1.1989:
isso vai determinar a tributação em contribuição autárquica. Mas dura
lex sed lex.

É certo que se podia tentar uma interpretação conforme à Cons-
tituição para se chegar a um resultado diferente, mais conforme com
a ideia de justiça. Mas, como o Tribunal Constitucional tem dito
e redito, a interpretação conforme à Constituição tem de se conter
dentro dos limites impostos pela hermenêutica jurídica. Não se pode
fazer uma interpretação conforme à Constituição mediante uma sub-
versão das regras de interpretação, de molde a que onde está
31.12.1988 se leia 31.12.1989, 31.12.1990, 31.12.1991, 31.12.1992,
31.12.1993, 31.12.1994, 31.12.1995, 31.12.1996 etc. Conforme disse o
Tribunal Constitucional no acórdão n.o 254/92, publicado na I Série
do DR de 31.7.1992, a interpretação conforme à Constituição não
pode subverter, de forma clara e inequívoca, a vontade presumida
do legislador. Ora, in casu, a vontade inequívoca do legislador foi
referir-se à data de 31.12.1988 para determinar o rendimento co-
lectável. O Tribunal Constitucional também tem aceite que a inter-
pretação conforme à Constituição abrange a interpretação num sen-
tido integrativo da lei com a Constituição (acórdão n.o 1010/96, pu-
blicado na II Série do DR de 13.12.1996). Mas esta interpretação
integrativa de uma data (31.12.1988) na Constituição é um impossível
lógico e material. O dever de obediência à lei impõe que se respeite
a data fixada imperativamente na lei.

Depois, convolar um imposto sobre o património, como é a con-
tribuição autárquica, num imposto sobre o rendimento, seria subverter
o sistema fiscal. Se porventura os aumentos anuais de renda, que
nunca ultrapassam a taxa de inflação - segundo o art.o 32o da RAU,
os aumentos anuais da renda devem ser fixados entre três quartos
e a totalidade da variação do índice de preços do consumidor, sem
habitação - servissem para se actualizar as matrizes, estes aumentos
passavam a ser tributados em contribuição autárquica e em IRS, o
que de todo não foi querido pela reforma fiscal dos anos oitenta.

Diz o art.o 9o do Decreto-Lei n.o 442-C/88 que até à entrada em
vigor da nova legislação que as regulamente, a organização e con-
servação das matrizes será feita por aplicação das correspondentes
normas do Código da Constituição Predial. Ora, como resulta dos
termos claros desta disposição, ela reporta-se única e exclusivamente
à organização e conservação das matrizes e não à sua actualização.
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Por estas razões, temos de concluir que o Tribunal Tributário de
2a Instância interpretou correctamente o art.o 6o, n.o 1, do
DL 442-C/88.

E se interpretou bem, melhor fez a sua aplicação. Com efeito,
como resulta da alínea a) do probatório, a recorrente apresentou
em 31.1.89 uma declaração de rendas relativamente à última renda
anual convencionada, em 20.12.1988, COM EFEITOS A PARTIR
DE 10.10.1988, no valor de 60.000.000$00. A liquidação foi feita tendo
em conta esse rendimento capitalizado com o factor 15, como a lei
mandava. Por isso, nem a liquidação nem as decisões das instâncias
merecem qualquer censura.

4. Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes
(relator por vencimento) — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do — Benjamim Silva Rodrigues (vencido de acordo com a declaração
anexa). — Fui presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

Votei vencido, pois teria concedido provimento ao recurso nos ter-
mos do projecto de decisão que apresentei como relator e cuja parte
essencial aqui se transcreve.

De duas uma: ou a contribuição autárquica dos anos de 1990 e
segs. é inconstitucional ou salva-se a sua constitucionalidade por a
lei admitir a fixação do valor patrimonial dos prédios arrendados
pela expressão das rendas em vigor no dia 31 de Dezembro do ano
a que respeita o imposto. Não vemos que haja uma terceira inter-
pretação possível. Na dúvida, elegemos a posição conforme ao prin-
cípio da conservação.

«1. Foi por prever a hipótese do legislador delegado não ter tempo
de definir os elementos caracterizantes do valor patrimonial elegido
como tal elemento objectivo de incidência que a Lei n.o 106/88 previu,
expressamente, no seu art.o 37o n.o 5, a possibilidade de actualização
dos valores matriciais dos prédios não arrendados e a imediata fixação
dos termos em que ela deveria ser feita.

O preceito autoriza a adopção de um critério transitório de fixação
do valor patrimonial dos prédios por referência ao valor matricial
tal qual resultava do C.C.Predial, tanto em relação aos prédios ar-
rendados como não arrendados, com a diferença de o fazer de forma
expressa em relação aos últimos por virtude apenas da necessidade
sentida da actualização das suas matrizes, por ser, então, um facto
notório a desactualização do seu valor das respectivas matrizes, si-
tuação que não se verificava relativamente aos prédios arrendados,
dada a circunstância delas serem apuradas sempre em função das
rendas contratuais em vigor.

2. O legislador do CCA utilizou, nos art.os 6o a 9o do DL.
n.o 442-C/88, esta possibilidade de definição de um critério provisório
de determinação do valor patrimonial dos prédios arrendados e não
arrendados por referência ao valor matricial determinado nos termos
do CCPredial.

Ora, diz-se no n.o 1 deste arto 6o: «O valor tributável dos prédios
urbanos, enquanto não f0r determinado de acordo com as regras do
Código das Avaliações, será o que resultar da capitalização do
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rendimento colectável, actualizado com referência a 31 de Dezembro
de 1988, através da aplicação do factor 15».

Tal preceito permite duas leituras diferentes, correspondentes, aliás,
às diversas posições das partes no processo: uma é a de que ele fixa,
rígida e imutavelmente, o valor tributável relativamente aos prédios
existentes em 31.12.88, sejam eles arrendados ou não arrendados,
se bem que quanto a estes acrescido da actualização determinada
no número seguinte, na expressão resultante da capitalização do ren-
dimento colectável actualizado com referência a essa data pelo fac-
tor 15; a outra é a de que o valor tributável dos prédios urbanos
deverá ser fixado segundo os termos que resultarem da capitalização
do seu rendimento colectável, aferido nos termos do CCPredial e
em 31 de Dezembro do ano a que respeita a contribuição, através
da aplicação do factor 15, corrigido este rendimento da actualização
provisória estabelecida no número seguinte relativamente aos prédios
não arrendados existentes em 31.12.1988.

3. O acórdão recorrido alinhou pela primeira leitura mas, a nosso
ver, ela não merece aplauso por não ser a conforme ao pensamento
legislativo.

É certo que esse seria o sentido que é imediatamente sugerido
pelos termos verbais do preceito e pela occasio legis.

Na verdade, a norma em causa fala da «. . . capitalização do ren-
dimento colectável, actualizado com referência a 31 de Dezembro
de 1988. . .», referindo-se apenas ao rendimento colectável deste ano.

Por outro lado, é sabido que o legislador deste diploma adoptou
este critério provisório de determinação do valor patrimonial apenas
por não ser «. . . possível dispor do Código de Avaliações já no próximo
ano» (palavras do n.o 7 do relatório do CCA) ou seja, no ano da
entrada em vigor da Reforma Fiscal, donde se poderia inferir ter
visado só o rendimento desse ano.

Segundo esta óptica, o critério provisório apenas seria necessário
para regular a relação mais próxima, pelo que um critério de de-
terminação com aptidão para vigorar sucessivamente não tinha jus-
tificação, sob pena de ter de ser entendido como um critério definitivo
inconstitucional.

Esta posição torna-se passível, todavia, de sérias críticas, já que
propicia resultados de interpretação que não se podem ter por su-
fragados no sistema jurídico e que vão abertamente contra o princípio
da actualização do valor patrimonial adoptado pelo CCA.

É que o CCA manda liquidar a contribuição autárquica com base
nos valores constantes das matrizes em 31 de Dezembro do ano a
que a mesma respeita (art.o 18o) e prescreve que «as matrizes serão
actualizadas anualmente com referência a 31 de Dezembro» (art.o 13o

n.o 3).
Em consonância com este princípio, o mesmo compêndio previu

até um direito funcionalizado a fazê-lo respeitar, ao conceder aos
sujeitos passivos e a qualquer outro titular de um interesse directo,
pessoal e legítimo o direito de reclamar das incorrecções das inscrições
matriciais (art.o 32o).

Ora, a determinação do valor patrimonial dos prédios existentes
em 31.12.88 de modo fixo ou rígido com referência a esta data destoaria
absolutamente desta posição do CCA., a menos que se interpretasse
o preceito em causa como abrangendo apenas a tributação do ano
de 1989.



1 J. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 1990,
págs. 190.

2 Sobre a interpretação da lei num sentido conforme à Constituição, ainda que integrativo,
cfr., entre outros, Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6a edição, 1993, págs. 229 e 230;
Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, tomo II, 3a edição, págs. 263 e segs.,
e Ac. do TC. no 1010/96, de 08.10.96, in D.R., II, de 13.12.96.
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Porém, nem a imediação do sentido é definitivamente decisiva,
nem tais elementos esgotam os instrumentos utilizáveis na pesquisa
hermenêutica.

Basta lembrar nesse sentido que a lei indicativa do critério de in-
terpretação se contenta com um mínimo de correspondência na ex-
pressão verbal (n.o 2 do art.o 12o do CC) e que a norma tem sempre
uma vocação actualista 1.

A adequação dos frutos de interpretação à defesa dos interesses
acautelados na norma é que deverá ser o barómetro de opção.

Mas, a ser assim, contra aquele sentido pode logo esgrimir-se que
ele levaria a que a contribuição autárquica de todos os anos de 1989
e seguintes seria manifestamente inconstitucional por estar a ser efec-
tuada a coberto de uma lei definidora de um dos seus elementos
essenciais que se encontraria caducada ou seja, a descoberto de lei
que definisse o referido elemento essencial do imposto (art.o 106o

n.os 2 e 3).
Isto representaria um autêntico atentado aos princípios de um Es-

tado de Direito como o nosso é (art.o 2o da CRP).
Acresce, por outro lado, que ela se chocaria com a intenção ma-

nifestada pelo legislador delegante, e cuja observância se tem de pre-
sumir ter o delegado respeitado (art.o 9o n.o 3 do CC), de que o
novo imposto incidisse sobre o valor actualizado dos prédios, intenção
essa que o levou, como se disse já, a prescrever desde logo uma
actualização provisória.

Mas há mais. Ela traduzir-se-ia numa grave violação dos princípios
da justiça e da proporcionalidade da tributação ínsitos no princípio
da legalidade tributária e do Estado de Direito.

Na verdade, ela sancionaria a possibilidade de um contribuinte
pagar um imposto muito superior ao que adviria da consideração
do rendimento actual do prédio arrendado apenas porque, excep-
cionalmente, em 31.12.88, o rendimento colectável era esse, mercê
de um bom negócio em que se ajustaram rendas altas, e, ao invés,
também a de um outro pagar um imposto muito inferior ao que
resultaria da consideração do rendimento actual do prédio arrendado,
apenas porque, muito embora o rendimento colectável fosse hoje mui-
to superior por virtude da actualização de rendas, esta era, em 31.12.88,
de montante muito inferior.

Esta posição legitimaria o absurdo de se ter de admitir uma tri-
butação completamente diferente durante anos seguidos somente por-
que a renda fora convencionada com diferença de um dia: em 31.12.88
ou 01.01.89.

A ofensa dos referidos princípios constitucionais seria por demais
evidente para poder ser tolerada e não se recusar a aplicação da
lei por inconstitucionalidade (art.o 207o da CRP).

Estes resultados não podem deixar de alertar o intérprete para
a possibilidade de ser outro o pensamento legislativo, de haver um
outro sentido da lei que respeite os valores e princípios constitucionais,
de uma interpretação conforme à Constituição.

Só no caso de não haver outro sentido da lei que se compagine
com a lei de autorização e os princípios constitucionais, é que não
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restará ao tribunal outra solução do que recusar a aplicação do citado
art.o 6o n.o 1 do DL. n.o 442-C/88 por inconstitucionalidade2.

4. Ele existe e, por isso, se elege.
Esse outro sentido corresponde à outra leitura do preceito.
Esta colhe em seu apoio diversos fundamentos.
Senão vejamos. A lei de autorização do CCA não vinculou o le-

gislador delegado a estabelecer um regime transitório de determinação
do valor patrimonial dos prédios para efeitos de contribuição au-
tárquica por referência ao rendimento colectável aferido nos termos
do CCPredial que fosse aplicável apenas para o ano seguinte.

Ele não lhe fixou um termo ad quem. Em ponto algum do seu
texto, ele se vislumbra.

Pelo contrário, a circunstância de ter previsto a necessidade de
revisão das normas de avaliação da propriedade rústica e urbana,
a ser levada a cabo pelo Governo, e de simultaneamente ter fixado
uma actualização provisória, mas sem dependência de termo, inculcam
a ideia de que ele previu um prazo de vigência do critério provisório
por mais de um ano.

Contra esta atitude do legislador parlamentar não existe obstáculo
constitucional, pois ele era livre de configurar ou mandar configurar
o imposto e, dentro dele, o seu elemento do valor patrimonial, como
bem entendesse: o critério provisório bem poderia ter sido a sua
opção definitiva.

Em apoio desta tese, pode-se convocar ainda o facto de ela se
posicionar dentro da ratio do recurso ao critério provisório: ao de-
cidir-se pela definição do valor tributável segundo a expressão re-
sultante da capitalização do rendimento colectável tal qual este é
aferido perante o CCPredial, com a nuance em relação aos prédios
não arrendados de uma correcção provisória, não faria sentido de
que o legislador do DL. n.o 442-C/88 apenas o utilizasse em função
do ano de 1989 e logo o abandonasse em relação aos anos seguintes
quando ele lhe permitiria dar satisfação ao princípio da actualização
do valor das matrizes consagrado no CCA, como já se disse.

O único modo de lhe dar satisfação, segundo o critério provisório
definido, e enquanto não entrar em vigor o Código das Avaliações,
era precisamente o de fazer a actualização das matrizes determinada
no n.o 3 do art.o 13o do CCA em função do rendimento colectável
existente nesta data de acordo precisamente com as rendas então
em vigor.

O valor tributável corresponder-se-á, assim, à capitalização do ren-
dimento colectável actualizado com referência a 31 de Dezembro
do ano a que respeita a contribuição autárquica mediante a aplicação
do factor 15, o que se equivale à aplicação do regime decorrente
do art.o 116o do CCPredial ao critério provisório estabelecido.

A favor desta tese concorre ainda um argumento de ordem ló-
gico-sistemática, extraído do próprio DL. n.o 442-C/88.

Manda ele no seu art.o 8o que, enquanto não entrar em vigor o
Código das Avaliações, os prédios sejam avaliados segundo as regras
do CCPredial e que o seu valor tributável seja determinado nos termos
dos art.os 6o e 7o do diploma.
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Tal equivale por dizer que o legislador prevê a aplicação do mesmo
critério provisório de determinação do rendimento colectável a di-
ferentes momentos temporais ou seja, com relação a situações ocor-
ridas depois de 31.12.88.

Seria inteiramente descabida e desprovida de fundamento material
justificante uma diferenciação do rendimento colectável apenas por
decorrência da circunstância de haverem ou não de ser avaliados,
mormente por só então terem passado a existir os prédios, como
descabida é, como já se disse, a fixação imutável, em relação a essa
data, do rendimento colectável apurado.

Diz-se, por seu lado, no art.o 9o do mesmo diploma que «até à
entrada em vigor da nova legislação que as regulamente, a organização
e conservação das matrizes será feita por aplicação das correspon-
dentes normas do CCPredial. . .».

O desempenho deste dever só se compreende enquanto exija dos
serviços a actualização das matrizes também de acordo com as novas
rendas, no caso dos prédios estarem arrendados, tal como decorre
do art.o 116o do CCPredial.

É que para poderem operar os registos de matrizes e as suas al-
terações de acordo com as normas do CCPredial, os serviços não
poderão deixar de fazer aplicação das normas anteriores que levariam
à alteração do valor da matriz por virtude de alteração de rendas.

Cabe aqui referir que a regra fixada no § 1o do art.o 126o do CCPre-
dial, da fixação do rendimento colectável pelo valor correspondente
à última renda, convocada pela Fazenda Pública em apoio da sua
tese no recurso, em nada infirma mas antes se harmoniza com o
que vem de dizer-se.

Diga-se, por último, que o sentido que se defende para o citado
n.o 1 do art.o 6o se contém dentro dos limites postos pelo n.o 2 do
art.o 9o do CC à actividade hermenêutica de existência de um mínimo
de correspondência verbal e isto sem embargo desses limites não
terem de ser apurados em função de um único preceito, mas de todos
os que regulam a matéria.

É que a expressão «. . .rendimento colectável, actualizado com re-
ferência a 31 de Dezembro de 1988,. . .» só tem o sentido de prescrever
a actualização determinada para os prédios não arrendados que já
existiam em 31.12.88, por só eles não terem, então, nem ano a ano,
um rendimento sempre actualizado e de só em relação a eles ter
sido imposta uma correcção provisória do rendimento (n.o 2 do mesmo
artigo e n.o 5 do art.o 37o da Lei n.o 106/88).

A alusão a 31.12.1988 corresponde-se, assim, já à data de imputação
do valor tributável que o CCA manda ter em conta (art.os 13o e 8o),
sendo a sua menção apenas pelo facto de se lhe ter de acoplar a
actualização decidida.

Restringida a estes termos a locução referida, toda a restante ex-
pressão verbal sugere o sentido defendido.

Temos, portanto, de concluir que o valor tributável para efeitos
de contribuição autárquica, enquanto não for determinado de acordo
com as regras do Código das Avaliações, será, em relação aos prédios
arrendados, o que resultar da capitalização do rendimento colectável,
actualizado com referência a 31 de Dezembro do ano a que a mesma
respeita nos termos que resultam dos art.os 113o e segs. (incluindo
o art.o 116o) do CCPredial, através da aplicação do factor 15».

Benjamin Silva Rodrigues.
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
1a Instância se incluírem questões de facto de que aquela
não haja conhecido, é o STA incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 20 753. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Álvaro
Manuel Abraços da Silva de Oliveira. Relator: Exmo Conso Dr.
Vítor Meira.

Álvaro Manuel Abraços Silva Oliveira impugnou no Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Faro a liquidação de IRS relativa ao ano
de 1989 que lhe foi efectuada por métodos indiciários pedindo a
anulação do acto que fixou a matéria colectável por errónea quan-
tificação, respeitando a alteração da matéria colectável a quantias
recebidas como gratificações pelos profissionais de banca dos casinos.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
procedente, por inconstitucionalidade orgânica da alínea h) do no 3
do artigo 2o do C.I.R.S., determinando-se a anulação dos actos de
fixação da matéria colectável e as consequentes liquidações de
imposto.

Inconformado com o decidido interpôs o representante da Fazenda
Pública recurso para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo
a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o nos 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro abrange todas as remunerações
provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando expres-
samente “... contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o nos 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito de
remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do
no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o no 3, alínea h) do
CIRS.

g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais
aplicáveis, designadamente arto 2o, no 3, alínea h) do CIRS.

Pelo recorrido foram apresentadas contra-alegações no sentido da
manutenção da sentença recorrida.

Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
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Tribunal para conhecer do recurso por este não ter por fundamento
exclusivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos dos Exmos Adjuntos, cumpre decidir, logrando
prioridade o conhecimento da questão da incompetência hierárquica
suscitada pelo Ministério Público.

Nos termos dos artigos 167o do C.P.T. e 32o no 1 alínea b) do
E.T.A.F., este Supremo Tribunal conhece dos recursos interpostos
das decisões dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Como este Tribunal tem vindo
a decidir em inúmeros acórdãos, para a determinação da competência
do tribunal não importa saber se a matéria de facto invocada releva
ou não para a decisão do recurso por a questão da competência
ter de ser previamente resolvida. Tal jurisprudência vai na esteira
dos ensinamentos do Prof. Manuel de Andrade de que a competência
se afere pelo “quid disputatum” e não pelo “quid decisum”.

Nas suas alegações e conclusões sustenta o recorrente, como salienta
o Ministério Público, que as gratificações referidas nos autos foram
auferidas por trabalho prestado numa situação conexa com o contrato
de trabalho. Tal facto não vem dado como provado “qua tale” na
sentença recorrida. Tratando-se de questão de facto não pode este
tribunal dela conhecer por a sua competência se cingir neste caso
à matéria de direito, o que gera a sua incompetência hierárquica.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
zão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo para o efeito com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas por o recorrente delas estar isento.

12 de Fevereiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recursos para a 2a Secção do STA. Matéria de facto. In-
suficiência de base fáctica. Juízos sobre factos. Ampliação
da matéria de facto. Questões novas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A insuficiência de base fáctica na apreciação ou juízo
de facto formado na instância não se inscreve nos poderes
de cognição desta 2a Secção do STA nos processos ini-
cialmente julgados nos tribunais tributários de 1a ins-
tância.

2 — A ampliação da matéria de facto só é possível quando
a matéria de facto apurada na instância não constitua
base suficiente para a definição do direito aplicável ao
caso.

3 — Os recursos visam em geral, e com excepção das questões
de conhecimento oficioso, modificar as decisões recor-
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ridas, que não apreciar questões novas não decididas pelo
tribunal a quo.

Recurso: 20.812. Recorrente: Sociedade Agrícola da Sossega, Lda Re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o aresto do TT2a Instância que lhe negou pro-
vimento ao recurso ali apresentado da sentença da 1a instância que
havia julgado improcedente a impugnação que deduzira contra a li-
quidação de IVA referente aos 3o e 4o trimestres de 1993, no valor
global de 7 637 043$00, veio a Ite Sociedade Agrícola da Sossega,
Lda recorrer do mesmo, concluindo a sustentar que:

- é sujeito passivo de IVA, com direito a dedução de imposto por
si suportado na aquisição de bens e serviços utilizados na construção
das suas instalações necessárias ao desempenho da sua actividade
tributável e à realização de operações sujeitas a imposto;

- a Rte apenas deduziu o imposto relativo à edificação das suas
instalações, pelo que é apenas o IVA suportado na construção do
imóvel que está em causa;

- embora não realizasse operações tributáveis, o facto não impedia
a dedução do imposto suportado na fase da sua instalação e montagem
da infra-estrutura necessária ao desempenho das suas actividades prin-
cipais, complementares e acessórias;

- a Administração negou o direito à dedução por entender des-
tinar-se parte do edifício construído ao uso habitacional do seu sócio
gerente, o que, dada a fase de instalação em que a Rte se encontrava,
não se pode presumir ou concluir qualquer destino do imóvel sem
considerar todas as circunstâncias determinantes desse destino;

-do probatório fixado não resulta matéria de facto suficiente para
poder ajuizar do dito destino, sendo necessário apurar factos porque
a Rte não se encontrava a realizar operações tributáveis;

-impõe-se, pois, ampliar a matéria de facto, nos termos do art.
729o/3 do CPC, a fim de serem reunidos factos suficientes para a
decisão;

-uma vez que respeita à aplicação do direito à dedução do imposto
a necessidade da pronúncia sobre a aplicabilidade de dedução sujeita
a um critério de afectação real, nos termos do art. 23o do CIVA,
a matéria não corresponde a questão nova, mas sim à definição do
regime aplicável ao caso concreto.

O acórdão recorrido violou os arts. 1o, 2o, 19o/2, 20/1 e 23o do
CIVA e deverá ordenar-se a baixa do processo à 2a instância para
ampliação da matéria de facto e ser proferida decisão que julgue
legítima a dedução em causa na totalidade ou, assim se não enten-
dendo, de acordo com critérios de afectação real.

Contra-alegou a FaPa, a sustentar a tese do acórdão recorrido, face
à matéria provada.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento dada a posição de facto tomada na al. E do pro-
batório, de que este tribunal não pode conhecer por não haver ofensa
duma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova
para a existência de um facto ou que fixe a força de determinado
meio de prova, sendo que o STA carece de poderes para apreciar
o decidido, quer quanto ao conteúdo material da decisão, quer quanto
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à suficiência dos elementos de que o tribunal dispunha para a decisão
adequada da questão.

Das instâncias vieram fixados os seguintes factos, dados como
provados:

A) A impugnante constituiu-se como sociedade em 23/7/91, com
a denominação de “Monte da Sossega - Agro Pecuária L.da”, com
sede me Lisboa e tendo por objecto social a exploração agrícola e
agro-pecuária, a produção e comercialização do vinho e ainda a co-
mercialização e distribuição de produtos alimentares em geral.

B) Posteriormente, em 19/11/91, alterou a sua denominação para
Sociedade Agrícola da Sossega L.da e transferiu a sua sede para a
Herdade do Pintor em Arraiolos.

C) Em 1992 iniciou a exploração agrícola dessa propriedade.
D) Como nesta existisse apenas uma casa degradada, teve neces-

sidade de aí edificar novas instalações afectas à sua actividade, no-
meadamente uma adega.

E) As instalações, constituindo um único edifício sobre adega, des-
tinam-se à habitação do sócio gerente, prestação de serviços de alo-
jamento a potenciais clientes e a zona de apoio à caça.

F) Por acordo celebrado em 20 de Outubro de 1992 com a sociedade
Agrícola da Herdade dos Coelheiros L.da com sede em Lisboa, a
impugnante cedeu a esta o direito de exercer a exploração cinegética
da Herdade do Pintor, por um período de 5 anos, mediante o pa-
gamento anual da importância de 100 000$00.

G) A anexação da Herdade do Pintor à zona de caça turística
que a Sociedade Agrícola dos Coelheiros já possuía foi aprovada pela
Portaria 363/94 do Ministério da Agricultura.

H) Nos termos da portaria e de acordo celebrado com a recorrente,
ficou a Herdade dos Coelheiros, como entidade gestora da zona de
caça turística concedida, obrigada a cumprir e fazer cumprir os res-
pectivos planos de ordenamento e exploração cinegética e de apro-
veitamento turístico aprovados.

I) A impugnante relativamente aos 3o e 4o trimestre de 1993, apre-
sentou em 18/2/94 pedido de reembolso de IVA por si suportado
na aquisição de bens e serviços destinados à construção das instalações
supra enumeradas na Herdade do Pintor, no montante global de
8 141 985$00.

J) Em face desse pedido, os Serviços de Inspecção tributária da
DDF de Évora procederam a uma inspecção à impugnante tendo
concluído que algumas das deduções efectuadas respeitavam a IVA
suportado nas imobilizações em curso (construção e arranjo exteriores
do prédio habitacional destinado à residência do sócio gerente e a
recepção e acolhimento de pessoas estranhas à empresa) pelo que
não poderia ser deduzido tal imposto.

L) Por tal motivo, processaram os SIT o competente mod 382
para liquidação do IVA indevidamente deduzido no montante de
7 637 043$00.

M) Tal situação originou a liquidação do IVA ora impugnado,
nos termos do arto 83o-B do CIVA, notificada a impugnante através
do ofício 54 170 de 17/5/94 (fls 34).

N) A presente impugnação deu entrada na R.F. de Arraiolos em
19/8/94.

A Rte vem controverter a tomada de posição do acórdão recorrido
que aceitou a postura administrativa quanto ao destino ou afectação
do edifício de cuja construção derivou o IVA que pretendeu debalde
deduzir.
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Como o imposto incidente sobre bens e serviços adquiridos, im-
portados ou utilizados só é dedutível se o sujeito passivo actuou nessas
aquisições e utilizações para a realização de operações tributáveis
(ou isentas em sentido impróprio) por si praticadas nessa referida
qualidade (art. 20o do CIVA), para além de as respectivas despesas
não serem das excluídas da dedução pelo art. 21o, tornou-se aquele
referido destino ou afectação do edifício em causa pressuposto da
pretendida dedução e, como tal, objecto da controvérsia.

Como assim, a Rte insurge-se contra a pronúncia do tribunal re-
corrido que aceitou a verdade da afirmação administrativa e a re-
percutiu na al. E) do probatório, de que as novas instalações do dito
edifício se destinam “à habitação do sócio gerente, prestação de ser-
viços de alojamento a potenciais clientes e a zona de apoio à caça”,
julgando assim preponderante a sua probabilidade, em termos de
convicção probatória, sobre a afirmação produzida em sentido con-
trário. Cf. noções de conceito de prova, em Castro Mendes, do Con-
ceito de Prova em Processo Civil, p. 321, as quais serão de aplicar
em todos os ramos de direito em que o problema probatório se ponha.

Tendo-se apercebido de que tal juízo era um juízo de realidade,
do mundo dos factos, e de que os pretensos erros cometidos pela
instância na apreciação das provas e na fixação desses factos materiais
escapavam aos poderes de cognição desta formação, conformemente
ao art.o 21o/4 e 722o/2 do CPCivil, a Rte visou demonstrar a insu-
ficiência dos elementos em que o mesmo se apoiou na desconsideração
da situação particular de se encontrar em fase de instalação e sem
realizar operações tributáveis.

E apelou ao uso da ampliação da matéria de facto.
Que não pode ser ordenada pela razão da pretensa insuficiência

da base fáctica da apreciação ou juízo formado na instância acerca
do destino do edifício em causa porque este ainda é um juízo sobre
a matéria de facto, provavelmente formado com base em regras de
experiência comum ou presunções judiciais, que não envolve questão
de direito, pelo que o acórdão recorrido constitui sobre ele a última
palavra, de acatar por este tribunal, que a não pode rever, nos termos
do art.o 729o/2 do CPC (cf. Antunes Varela, anot. na RLJ, ano 122o,
p. 224 e 249 e Ac. do STJ de 6.6.86, em BMJ 358/435).

A possibilidade do uso do dispositivo da amplição da matéria de
facto do no 3 do art. 729o do CPC ocorre a jusante da fixação da
matéria de facto e quando esta, tida como provada, não constitua
base suficiente para a definição do direito aplicável ao caso.

Ora, in casu, apurado um destino do edifício em causa (indiscutível
nos termos expostos) que não proporciona a “realização das ope-
rações” referidas no art. 20o do CIVA ou que causou despesas das
referidas na al. d) do no 1 do art. 21o (o que nem sequer vem discutido),
não se verifica o pressuposto da pretendida dedução, saindo desse
modo definida, sem deficiência de base, a decisão de direito.

A Rte ainda procurou contrariar o acerto do acórdão recorrido
ao desatender a questão da aplicabilidade da dedução sujeita a um
critério de afectação real, nos termos do art. 23o do CIVA, por esta
não figurar na matéria da petição, sustentando que a dita questão
não é nova por importar à definição do regime aplicável ao caso
concreto.

Certamente que o ponto referido interessa o caso concreto e en-
volve-se no regime dos pressupostos da dedução do imposto, mas
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tal atinência não exclui que constitua uma questão fundamental in-
dividualizada, referida a previsão legal acentuadamente diferente da
espécie de dedutibilidade tratada no art. 20o do CIVA.

Basta ver que o art. 23o prevê a aplicação de um método, o de
afectação real, que supõe a discriminação das aquisições de bens e
serviços, “por forma a imputar os que conferem direito a dedução
de imposto a certas operações tributáveis a que não estão directa
e exclusivamente afectados, e os que não conferem tal direito, às
restantes operações do sujeito passivo, a que também estão direc-
tamente afectados” (cf. O IVA anotado e comentado, de Cardoso
da Mota, p. 217), e uma opção do contribuinte, previamente comu-
nicada à DGCI, que poderá impor condições especiais ou fazer cessar
o procedimento em casos de distorção da tributação (no 2 do preceito),
que são pressupostos a que o regime do art. 20o é totalmente alheio.

Não se trata, pois, da mesma categoria de dedução, só diferente
em termos quantitativos, mas, antes, de uma outra espécie, a solicitar
uma aplicação do direito aos factos vincadamente autónoma.

Que o tribunal recorrido não podia efectuar em recurso porque
o respectivo fundamento posto pelo recorrente não havia sido levado
à petição inicial, nem servido à decisão da 1a instância e só as questões
resolvidas por esta poderão ser objecto de reexame (cf., por todos,
o Ac. do TPleno da 1a Sec., de 18.4.89, em AD 336/1533, corroborado,
aliás, pela acepção constantemente afirmada em jurisprudência de
que os recursos visam, em geral, e com excepção das questões de
conhecimento oficioso, modificar as decisões recorridas, que não apre-
ciar questões não decididas pelo tribunal a quo.

Por tudo, decaem as pretensões da Rte.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 60 %.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) —
Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Prescrição.

Doutrina que dimana da decisão:

O arto 121o, no 3, do Código Penal, aplica-se às transgressões
fiscais.

Recurso no 20.819. Recorrente: Narciso Manuel Almeida Campos;
Recorrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida
Lopes.

Em 23.12.1986 foi levantado auto de notícia contra o arguido NAR-
CISO MANUEL ALMEIDA CAMPOS, residente na Rua Padre An-

471

tónio Macedo, 12 - Abela, Santiago do Cacém, por ter violado o
arto 1o do DL 97/86, de 16 de Maio, pelo que se procedeu à apreensão
da mercadoria e da viatura.

Prestada garantia bancária (fl. 9), foi a viatura entregue ao arguido.
A fl. 23, é deduzida acusação pelo facto de o arguido transportar

latas de tinta sem se fazer acompanhar de qualquer documento.
Por sentença de fl. 27, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-

tância de Setúbal julgou a acusação procedente e condenou o arguido
na multa de 350.000$00 e declarou a mercadoria perdida a favor
do Estado.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu o arguido para
este STA, pedindo a sua revogação com base nas conclusões de fls. 30.

A fl. 76, o arguido prestou nova garantia bancária.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer

nos termos do qual a infracção deve ser declarada prescrita.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Conforme resulta do auto de notícia, a transgressão fiscal foi pra-

ticada em 23.12.1986.
Por isso já decorreram muito mais de 7 anos e 6 meses até este

momento.
Nos termos do arto 115o, § 1o do CPCI, aplicável por força do

arto 5o, no 2, do Decreto-Lei no 20-A/90, de 15 de Janeiro, o prazo
de prescrição do procedimento judicial por transgressão fiscal era
de cinco anos.

De acordo com o arto 121o, no 3, do Código Penal, a prescrição
do procedimento terá sempre lugar quando, ressalvado o tempo de
suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição acrescido
de metade.

Como no caso não houve suspensão da prescrição, já decorreu
o prazo normal (cinco anos) acrescido de metade (dois anos e meio).

Por isso, procede a questão prévia posta pelo Mo Po.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso, em revogar a sentença recorrida, em julgar extinto
o procedimento fiscal por prescrição e em ordenar o arquivamento
dos autos. Fica levantada a apreensão da mercadoria e declaram-se
extintas as garantias bancárias de fls. 9 e 76.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes —
Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos Serra. —
Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Contribuições para a Segurança Social. Pres-
crição. Conhecimento.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo prescricional de dez anos fixado no art.14o do
DL.no103/80, de 9/V, para as contribuições da Segurança
Social é aplicável às situações de prescrição então exis-
tentes, mas conta-se a partir da entrada em vigor de tal
diploma - artigo 297o, 1, do Código Civil.

II — Mesmo que a consumação deste prazo ocorra, apenas,
na pendência de recurso, o tribunal «ad quem» deve co-
nhecer da prescrição - artigo 259o do CPT.

RECURSO No 20.846 de que é recorrente Manuel Martins Pires
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo.
Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

Manuel Martins Pires, com os demais sinais dos autos, inconfor-
mado com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância que,
em parte, julgou improcedente a presente oposição por si deduzida,
vem até nós, culminando a sua alegação de recurso com as seguintes
proposições conclusivas:

A - 1a. Embora com dúvidas, o Rct. sustenta que a dívida pro-
veniente da falta de pagamento de contribuições para a Previdência
e respectivos juros que foi objecto de execução fiscal extinguiu-se
por novação objectiva (C.Civil, 861/1 e art.857o);

2a. A nova obrigação assumida pelo originário devedor em subs-
tituição da dívida exequenda foi aceite pelo Secretário de Estado
da Segurança Social, através de despacho de 3.VI.83, que autorizou
o pagamento fraccionado em prestações;

3a. Para a validade da declaração negocial vale a regra da liberdade
de forma (C.Civil, art.219o), pelo que não obsta à conclusão anterior
a circunstância de não ter chegado a ser reduzido a escrito o acordo
para pagamento em prestações a que se refere no art.25o do
DL.no103/80, de 9/V;

B - Subsidiariamente e quando assim não seja entendido, deverá
ordenar-se a baixa do processo à 2a Instância para ampliação da ma-
téria de facto, por isso que:

a) O Rct. administrou e geriu de direito e de facto a devedora
originária no período compreendido entre 9/XI/76 e 31/III/79;

b) O regime de responsabilização dos administradores e gerentes
das sociedades de responsabilidade limitada pela falta de pagamento
de dívidas fiscais e à Segurança Social daquelas que se aplica à hipótese
dos autos é o que decorre do art.13o/1 do CPT, que é de aplicação
retroactiva;

c) Não estava, por conseguinte, vedado ao Rct. fazer a prova da
ausência de culpa na insuficiência patrimonial da devedora originária;

d) Não obstante constar documentalmente dos autos que alguns
anos após o Rct. ter deixado a administração de facto e de direito
da executada o produto das vendas judiciais dos bens móveis e de
um imóvel que lhe haviam sido penhorados ainda renderam
70.800.000$00, o facto é que a 2a Instância desconsiderou esses factos,
invocando a aplicação do regime previsto no art.16o do CPCI, assente
na culpa funcional, inilidível;

e) O douto acórdão recorrido partiu do pressuposto, inexacto, de
que o regime aplicável era o do art.16o sobredito, pelo que não levou
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ao probatório os factos integradores da ausência de culpa do Rct.
na insuficiência patrimonial da executada;

f) O Rct. articulou factos suficientes para demonstrar a ausência
de culpa sua na insuficiência patrimonial da executada, pelo que deverá
ordenar-se a ampliação da matéria de facto, ao abrigo do disposto
no artigo 729o/3 do CPC;

C - Subsidiariamente e ainda que assim não seja entendido, deverá
mesmo assim, julgar-se a oposição totalmente procedente, por isso
que:

- A matéria dada como provada pelas instâncias, mormente a vertida
na al.J) do acórdão recorrido, é susceptível de integrar, quiçá com
algum esforço, o requisito da ausência de culpa do Rct. na insuficiência
patrimonial da executada, o que vale por dizer que foi feita a prova
da sua não sujeição ao pagamento da quantia exequenda, face ao
disposto no art.13o do CPT;

D - O acórdão recorrido violou, por erro de interpretação e apli-
cação, o disposto nos arts.219o, 857o e 861o/1, do C.Civil, nos arts.13o

e 25o do DL.no103/80, de 9/V, e nos arts.13o/1 do CPT, 16o do CPCI
e único do DL.68/87.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que o acórdão recor-
rido não merece qualquer censura, devendo o recurso ser considerado
improcedente.

Em seu douto parecer, o Exmo. Magistrado do Ministério Público
suscita a questão prévia da prescrição de todas as dívidas exequendas,
«pelo que deverá ser julgada extinta a execução, não se conhecendo
do mérito do recurso».

Adrede notificadas as partes, apenas o Rct. se pronunciou a respeito
de tal excepção peremptória, em concordância.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
No aresto recorrido acolheu-se a seguinte factualidade:
A) A Fazenda Nacional instaurou os processos de execução

nos.1272/77, 1273/77, 4720/78, 103/79, 108/83 e 516/83 contra a União
Gráfica, SARL, para cobrança de contribuições para a Segurança
Social referentes, respectivamente, aos meses de Março a Maio de
1977, Agosto a Outubro de 1976, Dezembro de 1977, Janeiro a Ou-
tubro de 1978, Junho e Julho de 1982, Junho, Julho, Agosto, Outubro,
Novembro e Dezembro de 1979, bem como dos respectivos juros
de mora já liquidados, tudo no montante global de 6.846.035$00, e
dos juros de mora vincendos.

B) No processo de execução fiscal foi, em 2/II/81, lavrado auto
de diligência consignando que todos os bens da executada se en-
contravam já penhorados no processo no7/79, à altura do 4o juízo
do TT 1a Insto. de Lisboa, tendo-se, em 30/X desse mesmo ano, pro-
cedido a nova penhora sobre eles.

C) Os bens penhorados vieram a ser vendidos no processo no7886
da 1a Secção do 11o Juízo Cível de Lisboa, não tendo sido ulterior-
mente apurada a existência de quaisquer outros bens da executada.

D) Na sequência de informações referidas na alínea anterior, foi
ordenada a reversão da execução contra o ora oponente, nos termos
do artigo 16o do CPCI.

E) O oponente consta como administrador inscrito da executada
no triénio de 1976-78 (registo no60274, de 22.XI.76 da CRC de Lisboa),
apenas tendo sido feito o registo de nomeação de nova administração
para o triénio de 1982, a 1984 (registo no9910, de 23.IX.82).

F) Em 13.XI.79, o oponente, juntamente com outro director em
exercício, constituiu procurador da sociedade executada, sua repre-
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sentada, António Augusto Dias do Souto, ao qual conferiram todos
os poderes necessários para, por si só, gerir e administrar aquela,
poderes esses devidamente discriminados no instrumento notarial cuja
fotocópia autenticada constitui fls.97-100.

G) Até à data referida na alínea anterior, o oponente manteve-se
no exercício efectivo de funções, estando presente nas instalações
da empresa e assegurando a gestão corrente da mesma.

H) A partir dessa mesma data, o oponente deixou de intervir na
administração da sociedade, passando Dias Souto a exercer os poderes
que lhe foram outorgados.

I) A administração corrente da sociedade, a cargo de Dias Souto,
cessou com a renúncia à procuração que lhe fora outorgada, conforme
consignado no contrato de venda de acções e de cessão de créditos
junto por cópia a fls.15 e segs.

J) Na data considerada na alínea H) - 13.XI.79 -, a executada
conservava o seu património imobiliário e mobiliário, aquele já objecto
dos registos de hipoteca e penhora referidos a fls.40 e segs. do processo
de execução, e havendo débitos, designadamente à Segurança Social.

K) Na data considerada na alínea I - 4.VI.82 -, a sociedade executada
encontrava-se em situação de falência técnica.

L) Por despacho do SESS de 3.VI.83, a executada fora autorizada
a proceder ao pagamento das contribuições em dívida mediante acordo
a efectuar ao abrigo do art.25o do DL.103/80.

M) A exequente, em 5.VI.86, requereu o prosseguimento da exe-
cução, devido ao facto de o acordo referido na alínea anterior não
ter sido concretizado.

Expostos os factos disponíveis, debrucemo-nos sobre a questão pré-
via suscitada pelo Ministério Público, aliás de conhecimento oficioso
artigo 259o do Código de Processo Tributário (CPT).

As dívidas exequendas em causa respeitam a contribuições para
a Segurança Social dos anos de 1976, 1977, 1978 e 1979.

Então, o atinente prazo prescricional era de 20 anos (artigo 27o

do CPCI), depois encurtado pelo artigo 14o do DL.no103/80, de 9/V,
para 10 anos.

A este haverá que atender, por imperativo do artigo 297o, 1, do
Código Civil, sendo que tal decénio se contará, porém, a partir da
entrada em vigor do sobredito decreto-lei-14 de Maio de 1980.

No que concerne às contribuições de Março, Abril e Maio de 1977,
a respectiva execução foi instaurada em 16/XI/1977 - v. processo apen-
so no1272.

Como se vê de fls.6 do mesmo, só em 2 de Dezembro do ano
seguinte ele foi movimentado, abrindo-se, vista ao MoPo, que, pron-
tamente, promoveu a passagem de mandado de citação.

Temos, pois, que tal processo executivo esteve parado durante mais
de um ano, por inércia dos serviços, havendo, por isso, cessado o
efeito interruptivo da instauração da execução, conforme o estatuído
no, ao tempo vigente, artigo 27o, § 1o, do CPCI.

Transmutou a situação para suspensão do prazo prescricional, que
não correu durante o dito período de um ano. Sendo ele de direito
substantivo, conta-se seguidamente (artigo 279o do C.C.).

Em 14 de Maio de 1990 se consumou, pelo exposto, a prescrição
das contribuições de Março, Abril e Maio de 1977.

Relativamente às de Agosto, Setembro e Outubro de 1976, objecto
do processo executivo apenso no1273, instaurado em 16/XI/1977, tam-
bém só foi movimentado em 2/XII/1978 - v.fls.6. E assim, igualmente
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parado esteve durante mais de um ano, por facto não imputável ao
contribuinte, impondo-se, portanto, as considerações anteriormente
feitas.

Na sobredita data do ano de 1990 prescreveram, assim, as con-
tribuições ora em foco.

Quanto às contribuições para a Segurança Social do mês de De-
zembro de 1977, exequendas no apenso no4720, instaurado em
23/X/1978, diremos que este processo executivo só foi pela primeira
vez movimentado em 3/XII/1979. Constata-se, assim, de fls.4 do mes-
mo, que tal como aqueloutros, parado ele esteve durante mais de
um ano por inércia do tribunal.

Consequentemente e face ao inicialmente expendido, prescreveram
as aludidas contribuições de Dezembro de 1977 em 14/V/1990.

Passando à execução fiscal no103/79, relativa a contribuições de
Janeiro a Outubro de 197, vê-se de fls.4 e 6 que ela esteve parada,
sem culpa da contribuinte, de 17/III/1980 a 8/III/1983.

Como assim, prescreveram, de igual modo, em 17/III/1991, estas
contribuições.

Por último e no que concerne às execuções nos.108/83 e 516/83,
como bem salienta o distinto PGA, ”constata-se que, pelo menos
entre 22.II.84 e 15.IV.86 (v.fls.75vo e 76 do processo apenso 1272,
do ano de 1977, a que aquelas foram apensas), não ocorreu qualquer
acto processual. Por isso, o efeito interruptivo cessou em 22.VIII.85”.

Transcorreram, pois, até à data, mais de dez anos, donde que as
contribuições ali exequendas (de Junho e Julho de 1982 e de Junho,
Julho, Agosto, Outubro, Novembro e Dezembro de 1979) se mostram,
outrossim, prescritas.

Atento tudo o exposto, procede a questão prévia em apreço, por
isso que prejudicado o conhecimento do mérito do recurso.

Destarte, acordam em julgar verificada a excepção peremptória
da prescrição de todas as dívidas exequendas em causa e, em, con-
sequência, extinta as execuções fiscais a que a presente oposição foi
oposta, que assim procede, embora por outros fundamentos.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Joaquim Marques Borges — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Custas. Oposição à execução. Inutilidade superveniente da lide.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O processo de oposição à execução corresponde aos
embargos de executado em processo civil.

II — Paga a dívida exequenda por um dos co-executados,
e extinta a oposição deduzida por um outro executado
por inutilidade superveniente da lide, deve este ser con-
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denado em custas, face ao disposto no arto 447o, 1,
do C.P. Civil.

III — Não tem aplicação nesta hipótese o no 2 do referido
normativo.

Recurso no 20 869. Recorrente: Carlos Manuel Roseiro de Campos;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. CARLOS MANUEL ROSEIRO DE CAMPOS, identificado nos
autos, opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi instaurada.

A oposição foi recebida.
Posteriormente a Caixa Geral de Depósitos, exequente no respec-

tivo processo fiscal executivo, informou que, após ter sido instaurada
a execução, a dívida foi integralmente paga à referida Instituição de
Crédito.

A execução foi declarada extinta.
O Mo Juiz do 4o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de

Lisboa julgou extinta a instância no processo de oposição, por inu-
tilidade superveniente da lide, condenando o oponente em custas.

O oponente pediu a reforma da sentença quanto a custas, defen-
dendo que as custas do processo devem acrescer às do processo de
execução.

O Mo Juiz manteve a condenação do oponente em custas.
Inconformado com esta decisão o oponente interpôs recurso para

este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

«1a O Código de Processo Tributário nada dispõe quanto a custas
relativamente aos processos de oposição. Trata-se, por isso, de uma
lacuna do CPT.

2a Sendo o CPC direito subsidiário do CPT logo nos deveremos
socorrer da norma contida no artigo 447o, no 2, do CPC.

3a Isto porque, apesar de a letra do no 2 do artigo 447o do Código
de Processo Civil se referir a “embargos de terceiro”, esta regra é
um afloramento de um princípio geral, segundo o qual, nos processos
dependentes, a responsabilidade das custas cabe a quem deu causa
à sua extinção na acção principal quando aquele processo se torna
supervenientemente inútil por um acto praticado na acção de que
depende.

4a Entre os embargos de terceiro e a oposição em execução fiscal
existe uma identidade de razão que leva a que esta lacuna deva ser
integrada por recurso à regra do no 2 do art. 447o do Código de
Processo Civil.

5a No caso em apreço, o processo de oposição foi declarado extinto
por inutilidade, em virtude do pagamento voluntário da dívida exe-
quenda, por parte do devedor principal e principal executado, no
processo de execução de que aquele é dependente.

6a A douta sentença recorrida, ao atribuir as custas do processo
de oposição ao oponente, e não devedor principal, ora recorrente,
por aplicação do no 1 do art. 447o do Código de Processo Civil, violou
pois a regra do no 2 do artigo referido, a qual devia ter sido aplicada
por força do artigo 10o do Código Civil.
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7a Em consequência, por aplicação analógica do no 2 do art. 447o

do Código de Processo Civil, deve ser parcialmente revogada e alterada
a sentença em conformidade e devem as custas do processo de opo-
sição acrescer às custas do processo de execução de que aquele é
dependente.»

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, susten-
tando que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto que ressuma dos autos e com

interesse para a decisão de causa:
2.1 Em função de uma certidão de dívida emitida pela Caixa Geral

de Depósitos foi instaurado em 26/11/92 o processo executivo fiscal
no 3123-92/102660.7 contra Finageste — Sociedade Gestora de Par-
ticipações Sociais, SA, contra o oponente CARLOS MANUEL RO-
SEIRO DE CAMPOS e contra outros.

2.2 O oponente opôs-se à execução em 12/4/93.
2.3 O Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa (4o Juízo, 2a Secção)

admitiu a oposição.
2.4 Em 02/12/94 a exequente fez chegar aos autos um requerimento

informando que a dívida em causa havia sido integralmente paga,
conforme havia sido comunicado previamente à repartição de finanças
respectiva.

2.5 E assim, após tal conhecimento no processo executivo, o chefe
de repartição de finanças competente declarou extinta e execução
referida em 2.1.

2.6 Em 28/9/95 o Mo Juiz, referido em 2.3 proferiu sentença jul-
gando extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, con-
denando o oponente em custas.

2.7 O oponente requereu a reforma de sentença quanto a custas,
defendendo que as custas do processo de oposição deviam acrescer
às custas do processo de execução.

2.8 O Mo Juiz “a quo” manteve a condenação do oponente em
custas.

3. Defende o oponente que à hipótese dos autos se aplica o disposto
do arto 447, no 2, do C.P. Civil.

Outra e diversa é a perspectiva do Mo Juiz que sustenta a aplicação
do arto 447, no 1, do citado diploma legal.

Vejamos de que lado está a razão.
Dispõe o arto 447 do C. P. Civil:
“1. — Quando a instância se extinguir por impossibilidade ou inu-

tilidade da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a im-
possibilidade ou a imobilidade resultar de facto imputável ao réu,
que nesse caso as pagará.”

“2. — As custas dos embargos de terceiro, cujo prosseguimento
se torne inútil por ter sido declarado sem efeito, no processo de
que dependam, o acto ofensivo de posse ou o despacho que o ordenou,
acrescem às custas desse processo”.

Como é óbvio, as vestes de autor cabem ao oponente, sendo réu,
no presente processo, a Caixa Geral de Depósitos.

Por outro lado, não foi esta que deu causa à inutilidade de lide
pelo que, se for aplicável à situação em apreço o no 1 do referido
preceito, é óbvio que será o oponente o responsável pelas custas.

Defende o recorrente que se está perante uma lacuna de lei, que
não prevê tributações em custas nos processos de oposição.
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Ora, nos processos dependentes, como é o processo de oposição
à execução, a lacuna deve ser interpretada por recurso à regra do
no 2 do art.o 447 do C.P.Civil.

Sendo embora certo que o C.P.T. não contém normas como as
constantes dos artos. 446o e ss. do C.P.Civil, é óbvio que no processo
tributário há lugar à condenação nas custas, sendo certo que há na
legislação fiscal um Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos (D.L. no 449/71, de 26/10, alterado pelo D.L.W.
199/90, de 19/7), sendo certo que o arto. 1o, no 1, do citado regulamento
expressa que ”os processos de impugnação, transgressão e execução
fiscal estão sujeitos a custas, salvo isenção expressa da lei”.

Como é sabido o processo de oposição está englobado para este
efeito no processo de execução (vide arto 7o do citado regulamento).

É também óbvio que, face à omissão do C.P.T., são aplicáveis as
normas do C.P.Civil (arto 2o, f) do C.P.T.)

Tem assim aplicação o art. 447o do C.P.Civil.
Aqui chegados, importa determinar se tem aplicação o no 1 do

citado normativo ou, pelo contrário, o no 2 do mesmo diploma.
É para nós líquido que tem aplicação o no 1 do referido diploma

legal.
Na verdade, e diferentemente do que sustenta o recorrente, não

há qualquer identidade de razão entre os embargos de terceiro e
a oposição à execução.

É que a oposição corresponde não aos embargos de terceiros mas
sim aos embargos de executado em processo civil, com previsão nos
artos 812o e ss. do C.P.Civil.

Uma apreciação cuidada dos preceitos atinentes à oposição à exe-
cução e aos embargos de executado permite encontrar entre ambos
muitos pontos de contacto.

Assim sendo, como nos parece evidente que é, logo se conclui
que é aplicável à hipótese dos autos o disposto no arto 447o, no 1
do C.P.Civil, obviamente aplicável aos embargos de executado.

Repare-se aliás que a regra do no 2 do art. 447o do C.P.Civil não
pode ter aplicação ao processo de oposição à execução.

Na verdade, o que está em causa naquele preceito (no 2 do art. 447)
é ter sido declarado sem efeito o acto ofensivo da posse ou o despacho
que o ordenou, pelo que obviamente o terceiro vê desaparecer a
ofensa que esteve na origem dos embargos. Pelo que obviamente
não pode ser ele responsável pelos embargos, devendo as custas de-
vidas acrescerem ao processo de execução.

Já não assim na oposição à execução onde tal situação não ocorre.
Aliás, e como resulta dos autos, um dos devedores pagou a execução,

pelo que a instância se extinguiu.
Nada impede que funcione assim a regra constante do no 1 do

arto 447o do C.P.C.
A pretensão do oponente não pode pois obter acolhimento.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso

interposto pelo recorrente Carlos Manuel Roseiro de Campos.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 40%.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de
Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto complementar — Funcionário aposentado da CGD.

Doutrina que dimana da decisão:

Nos anos de 1985 e 1986 os rendimentos de pensão de reforma
de funcionário da CGD são englobáveis no rendimento tri-
butável em imposto complementar, secção A.

Recurso no 20.908. Recorrente: João Luís de Passos Pinto Teixeira
Marinho; recorrido: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Conso Dr. Er-
nâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Lisboa que
lhe julgou improcedente a impugnação deduzida contra as liquidações
de imposto complementar dos anos de 1985 e 1986, nos montantes
de 16 311$00 e 22 005$00, veio o Ite João Luís de Passos Pinto Teixeira
Marinho da mesma recorrer, concluindo a sustentar que:

— como qualificado de aposentado da Caixa Geral de Aposen-
tações (CGA), ao abrigo da al. a) do no 2 do art. 37o do DL 498/72,
de 9.12, além do direito à aposentação, continua vinculado à função
pública, conservando todos os direitos e deveres que não dependam
da situação de actividade (art. 74o/1);

— Os funcionários da CGD são qualificados como funcionários
públicos desde a sua admissão (no 2 do art. 31o do DL 48 953, de
5.4.69 e art. 108o/2 do Reg. da CGD);

— E no activo ficam em matéria de impostos, em situação idêntica
à do restante funcionalismo público (art. 12o do DL 693/73, de 31.12
e art. 108o/3 do dito regulamento) até 31.12.71 e desde esta data
até 31.12.73 passarão a estar sujeitos a 50 % da tributação legal (mesma
disposição), ficando a partir desta data sujeitos ao regime geral apli-
cado a outras empresas públicas (mesma disposição), mantendo-se
tal situação enquanto estiverem na actividade ao serviço da CGD;

— Tal regime não se aplica aos antigos funcionários da CGD que
passaram à aposentação, pois passam a beneficiar com o regime da
aposentação de todos os direitos e obrigações e demais regalias es-
pecíficas do funcionalismo público aposentado, nos termos do no 1
do art. 74o do DL 498/72 e, consequentemente, não se lhe podia
ter liquidado os impostos em causa.

Teriam sido violados os preceitos referidos.
Dirigido o recurso ao TT2a Instância, foi por este tribunal declarada

a sua incompetência em razão da hierarquia e competente este
tribunal.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po é de parecer que o recurso não
merece provimento, em atenção à preferência do regime tributário
específico para os trabalhadores da CGD sobre qualquer norma geral,
não sendo o mesmo revogado por normas genéricas sobre o estatuto
dos trabalhadores da CGD.

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

a) — O impugnante é funcionário, aposentado, da CGD, desde
9-11-83 (cf. inf. fls. 12);
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b) — O impugnante apresentou, na repartição de finanças de Torres
Vedras, as declarações modelo 1 de imposto complementar, dos anos
de 1985 e 1986, em 25-07-86 e 29-06-87, declarando os rendimentos
provenientes da sua pensão de reforma, como sendo da função pública,
tendo pago o imposto, nas mesmas datas (cf. docs. fls. 14 a 16 e
21 a 23).

b) — Posteriormente, foi o impugnante notificado pela repartição
de finanças para, no prazo de 15 dias, apresentar outras declarações
modelo 1 de imposto complementar, dos anos de 1985 e 1986, nas
quais figurassem os montantes das pensões auferidas, para serem tri-
butadas nos termos do no 4 do art. 3o e da alínea e) da regra 4a

do art. 15o do CIComplementar (cf. inf. fls. 12).
c) — Na sequência da notificação referida em b), o impugnante

apresentou em 28-10-87, novas declarações modelo 1 de imposto com-
plementar, dos anos de 1985 e 1986, com liquidação da multa de
500$00 cada, nos termos do art. 64o do CIC, com base nas quais
foram liquidados os impostos complementares de 12.561$00 e de
20.789$00, acrescidos de juros compensatórios de 3.750$00 e de
1.216$00, respectivamente (cf. inf. fls. 57 e docs. fls. 18 a 20 e de
fls. 25 a 27 que aqui se dão por reproduzidos).

d) — Os referidos impostos foram debitados ao Tesoureiro da FP
em 21-04-89, pra cobrança à boca do cofre, com início em 01-05-89,
através dos conhecimentos no 1493, do ano de 1985 e no 1496, do
ano de 1986 (cf. inf. fls. 57).

e) — A presente impugnação foi apresentada em 31-12-87, nos ter-
mos do no 2 do art. 476 do CPC.

Controverte-se se os rendimentos de pensão de reforma de um
funcionário da CGD, nos anos de 1985 e 1986, são englobáveis no
rendimento tributável em imposto complementar, secção A, nos ter-
mos do art. 3o/4 e 15o/regra 4a, al. c), do CIComplementar, tendo
em atenção os vários diplomas que concorrem a disciplinar a situação
tributária em causa.

Em matéria tributária específica do pessoal da CGD regulava o
art. 12o do DL 693/70, de 31.12, reproduzido no no 3 do art. 108o

do Reg. da CGDCP, aprovado pelo DL 694/70, de 31.12, que es-
tabelecia manterem-se os trabalhadores da instituição em situação
idêntica à do restante funcionalismo público até 31.12.71, passarem
a estar sujeitos a 50 % da tributação legal até 31.12.73. «após o que
lhe será aplicada integralmente essa tributação».

A tributação legal era a imposta pelas várias leis tributárias, em
que se incluía o CIComplementar, e que sujeitava os empregados
das empresas públicas então existentes, entre as quais se contava a
CGD (cf. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, I,
p. 337), em harmonia com a nova «orgânica empresarial do esta-
belecimento» incutida pela lei orgânica por que passou a reger-se
a CGDCP a partir do DL 48 953, de 5.4.69.

Esta nova lei orgânica orientou-se no sentido de manter o pessoal
da Caixa «sujeito ao regime jurídico dos funcionários do Estado»
mas com as «modificações impostas pela natureza específica da ac-
tividade da Caixa como instituição de crédito» . . . com respeito so-
bretudo «à matéria de categorias e vencimentos», que passariam a
ser estabelecidos pela administração, tendo em conta «sobretudo as
condições praticadas pela generalidade do sistema bancário» (no 13
do respectivo preâmbulo), o que postula, contrariamente ao susten-
tado pelo Rte, a igualação da sua situação tributária à dos restantes
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funcionários bancários, a qual veio a ser proporcionada, faseadamente,
pelos referidos diplomas de 70.

Este estatuto de funcionário do Estado, cuja especial qualificação
em matéria de categorias e vencimentos tem como correlato, a partir
de 31.12.73, a sujeição passiva à tributação geral, conserva-o o apo-
sentado em sede de direitos e deveres «que não dependam da situação
de actividade», nos termos da previsão do art. 74o/1 do Estatuto da
Aposentação (DL 498/72, de 9.12).

Ora, nessa esfera jurídica vem contida a dita sujeição tributária
que em nada depende da situação de activo, como acontece, por
exemplo, com o vencimento, cujo direito se perde, adquirindo-se em
contrapartida o direito à pensão de aposentação, também ainda es-
pecialmente qualificada como era o vencimento, por ser por este afe-
rido o seu quantitativo nos termos dos arts. 46o e ss do aludido
Estatuto.

Portanto, a correlação entre a especial qualificação a que se fez
referência e a sujeição ao imposto mantém-se atendível, pelo que
é razoável (e o legislador assim se presume — art. 9o/3 do CCivil)
tributar-se na base que serviu às liquidações impugnadas.

Que estão conformes com a lei.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 60 %.

12 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo —
João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Recurso n.o 20.916, em que são Recorrente TROPIMAR - Empreen-
dimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda e Recorrida a Caixa Geral
de Depósitos e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Fonseca
Limão.

Tropimar - Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda, José
Jaime da Sousa Pombinho, Maria Manuela Lourenço Marques e Jaime
Manuel dos Santos Pombinho, não se conformando com o acórdão
do T.T. de 2a Instância, a fls. 117 e seguintes, dela interpuseram
recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a for-
mulação do seguinte quadro conclusivo:

a) Em 82/03/18 e 85/04/12 foram contraídos perante a C.G.D. pelo
Sr. António Carvalho os empréstimos n.o 9088.900.496.450 e n.o
9088.90497.250, contratos de mútuo nos valores de 53.000.000.00 e
16.000.000.00.

b) Não tendo os mesmos sido pagos e tendo falecido o mutuário,
a ora recorrente celebrou em 8 8/07/07 um acordo de transferência
e assunção de responsabilidade e reestruturação de créditos em ques-
tão com a CGD, pelo qual o pagamento das dívidas ficaria a cargo
daquela, havendo igualmente uma novação, objectiva e subjectiva do
anterior crédito numa dívida autónoma e distinta não só quanto ao
objecto, como inclusive quanto às garantias prestadas e ao seu res-
ponsável, nos termos dos arts. 857o e seguintes do C.Civil.
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c) Nesse acordo, identificaram-se os 2 empréstimos em crise, sendo
que a dívida resultante para a recorrente apenas podia consistir no
capital dos mesmos e dos juros que daí (entenda-se a partir daquela
data) adviessem, sob pena de anatocismo.

d) Considerar a capitalização dos juros até essa data vencidos como
parte do montante total da dívida, e aplicar-lhe uma taxa de juro
para o futuro, será pretender cobrar juros sobre juros e não rees-
truturar crédito algum, como era intenção do recorrente e consta
da própria epígrafe do Acordo, e como acabava também por trans-
parecer da exposição de todo o Acórdão recorrido.

e) Uma vez que o antigo legislador, até à sua morte, não fora
citado para pagar quaisquer juros, estes prescreveram no prazo de
5 anos, nos termos do art.o 310o al. d) do C.Civil, facto invocável
em virtude do art.o 598o do mesmo diploma.

f) Assim, em 90/19/22 apenas são devidos juros desde o momento
em que foi realizado o acordo em questão, peticionados nos arts.o
22o e 23o da oposição em tempo apresentada pelo ora recorrente.

g) O douto Acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância violou
assim os arts.o 310o/d), 857o e 858o do C. Civil, 668o/c) do C.P.C.
e 357o do C.P.T..

A C.G.D., contra-alegando, conclui pela seguinte forma:
1. A Caixa Geral de Depósitos celebrou dois contratos de mútuo

com António de Carvalho, formalizados em 18/3/82 e 12/4/85.
2. Tendo aquele mutuário, entretanto, falecido, veio a mulher, sua

única herdeira, a assumir a responsabilidade pelo pagamento daquela
dívida à Caixa.

3. Em 7/Julho/1988 foi celebrado entre Maria Manuela do Céu
Carvalho - a Tropimar, Lda e a Caixa Geral de Depósitos, um ”acordo
de transferência e assunção de responsabilidades e reestruturação
do crédito”.

4. Por aquele acordo, procedeu-se a mera transferência da res-
ponsabilidade pelo pagamento da dívida à Caixa.

5. Por aquele acordo, aquela responsabilidade foi transferida e as-
sumida pela Tropimar - Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros
Lda.

6. Naquele acordo foi reestruturado o crédito da Caixa Geral de
Depósitos, estabelecendo-se expressamente a inclusão dos juros ven-
cidos emergentes dos mútuos concedidos a António de Carvalho.

7. Em conclusão, do acordo de 7/Julho/88 surgiu, pois, uma dívida
nova que os recorrentes contrataram pagar.

O Exm.o Magistrado do M.o P.o foi de parecer que o recurso não
merece provimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Vem aprovada a seguinte matéria de facto:
A) A CGD celebrou com António de Carvalho o contrato de mútuo

n.o 9088.900496.450, da quantia de 53.000 contos, à taxa de 23 %
ao ano, formalizado em 18/3/82 por instrumento notarial avulso, e
o contrato de mútuo n.o 9088.900497.250, da quantia de 16.000 contos,
à taxa de 31,5 % ao ano, formalizado em 12/4/85 por instrumento
notarial avulso.

B) Em 7/7/88, entre a oponente Maria Manuela do Céu de Carvalho
(herdeira de António de Carvalho), a oponente Tropimar, Lda, e
a C.G.D. foi celebrado um acordo de transferência e assunção de
responsabilidade e reestruturação do crédito.

C) Os empréstimos n.o 9088.90496.450 e n.o 9088.900497.250 apre-
sentavam, na data de 15/6/88, um saldo devedor de esc. 155.639.122.00
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e esc. 31.181.795.00, respectivamente, (no total de esc. 186.820.913.00)
o qual foi o saldo reestruturado conforme o clausulado do contrato
respectivo referido na alínea antecedente, ficando estabelecida a taxa
de juro de 17 % ao ano.

D) Conforme cláusula 4a desse mesmo contrato, a responsabilidade
pelo pagamento da dívida foi transferida para a oponente Tropimar,
Lda.

E) Em 28/12/88 a CGD celebrou com a Tropimar - Empreendi-
mentos Turísticos e Hoteleiros, Lda, o contrato de abertura de crédito
(empréstimo n.o 9088.880326.100) até ao montante de esc.
10.000.000.00 formalizado por instrumento notarial avulso, à taxa de
23 %.

F) Os oponentes José Jaime de Sousa Pombinho, Maria Manuela
Lourenço Marques, Jaime Manuel dos Santos Pombinho e, ainda,
a também executada Ana Paula Marques Faria dos Santos Pombinho,
obrigaram-se, no contrato de abertura do crédito referido na alínea
anterior, ao pagamento, solidariamente, desse empréstimo n.o
9088.880326.100, na qualidade de fiadores e principais pagadores.

G) Nos contratos referidos nas alíneas A), B) e E), clausulou-se
que as taxas de juro estipuladas seriam eleváveis em função dos limites
legais em vigor à data na alteração, acrescendo, em caso de mora,
a sobretaxa legal.

H) Para garantia do capital mutuado e reestruturado, respectivos
juros e despesas, foram constituídas hipotecas sobre o prédio urbano
sito na estrada do Alvor ou S. Sebastião, 84, freguesia de Portimão,
descrito na CRP de Portimão sob o n.o 7/92 de B-19 (inscrições ns.o
6697, fls. 105 do C-13; 6694, fls. 141 do C-14; 8930, fls. 125 do C-19;
9895, fls. 50 vo do C-21; 9896, fls. 50 v.o do C-21), pertencente à
executada Tropimar.

I) No requerimento inicial de execução, a C.G.D., liquidou as quan-
tias exequendas do modo seguinte:

Empréstimos n.o 9088.900496.450

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.639.122.00
Juros desde 15/6/88 a 30/4/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.542.891.00
Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.00

217.182.238.00
Agravamento diário: 26.342.74 — taxa 22 %.

Empréstimo n.o 9088.900497.250

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.841.363.00
Juros desde 15/6/88 a 30/4/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.195.307.00
Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.00

43.036.895.00
Agravamento diário: 26.342.74 — taxa 22 %.

Empréstimo n.o 9088.880326.100

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.973.054.00
Juros desde 15/6/88 a 30/4/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755.585.00
Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000.00

11.728.714.00

Agravamento diário: 7.354.50 — taxa 22 %.
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J) Em 5/11/92 a C.G.D. juntou ao processo de execução, a fs. 42
a 44, notas de débito com actualização das taxas de juros e das quantias
referentes aos juros e despesas, aqui dadas por reproduzidas, e em
que, no referente ao empréstimo n.o 9088.880326.100, rectifica que
este empréstimo vence juros desde 28/6/89 e não desde 15/6/89, como
por lapso indicara na nota de débito inicial.

A situação fáctica é, em resumo, a seguinte:
Maria Manuela do Céu de Carvalho, devedora à C.G.D. da quantia

de 186.820.912.00, ajustou com esta e com a Tropimar transferir para
esta a responsabilidade pelo seu pagamento.

Ocorreu, pois, uma substituição na pessoa do devedor.
Como enquadrá-la face à lei?
De repudiar é, desde já, a figura da novação objectiva a que alude

o art.o 857o do C. Civil.
Na verdade, esta dá-se quando o devedor contrai perante o credor

uma nova obrigação em substituição da antiga.
Ora, a devedora Maria Manuela não contraiu, mediante o referido

acordo e perante a C.G.D., qualquer obrigação em substituição da
dívida pela qual era responsável.

Porém, a situação fáctica atrás descrita é susceptível de subsumir-se
à figura da transmissão singular de dívidas ou à da novação subjectiva
passiva, previstas, respectivamente, nos arts.o 545o al. b) e 858o, 2a

parte, do C. Civil.
Como acentua Antunes Varela (Das Obrigações em Geral, 2a ed.,

Vol. II, pág. 329) as semelhanças e as diferenças existentes entre
a assunção liberatória de dívida e a novação subjectiva são relati-
vamente fáceis de precisar, sem embargo das dificuldades que, na
ordem prática, possa suscitar a qualificação de uma ou outra situação,
por não ser liquida a vontade dos contraentes, como, por vezes,
acontece.

Em ambos os casos se opera uma substituição na pessoa do devedor;
há, porém, novação, sempre que a alteração provocada no sujeito
passivo da relação creditória envolva a constituição de uma nova obri-
gação em lugar da antiga, que fica extinta. Se a mudança do devedor,
não envolvendo a extinção da dívida antiga, opera um simples fe-
nómeno de sucessão na relação obrigatória, há assunção da dívida.

A permanência da dívida, no caso de assunção, reflecte-se, entre
outros aspectos, na determinação dos meios de defesa aponíveis pelo
assuntor ao credor (art.o 598o) na forma como aproveita ao novo
devedor a prescrição que tivesse começado a correr a favor do anterior
obrigado (art.o 308o) ...”

O acórdão recorrido considerou que através do acordo já citado
se ”constituiu negócio jurídico distinto” do celebrado por António
de Carvalho com a C.G.D. e que a partir da sua celebração” o que
há é uma divida nova, nada importando saber a história do seu nas-
cimento” a qual contemplava os juros vencidos emergentes dos mútuos
aquele concedidos.

Este entendimento, que sufragamos, é também partilhado pelo re-
corrente Tropimar ao dizer que houve ”uma novação subjectiva do
responsável da dívida” que se traduzia numa dívida nova e autónoma
dos precedentes constituídos pelo Sr. António Carvalho” (v. conclusão
8a).
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Ora, na novação, como se alcança do art.o 862o do C. Civil, o
novo crédito não está subjacente aos meios de defesa oponíveis à
obrigação antiga, salvo estipulação em contrário.

Quer isto dizer que, ao contrário do que se passa na transmissão
singular de direitos, em que, de harmonia com o art.o 598o do C.Civil,
o novo devedor, a Tropimar, podia opor à C.G.D. os meios defesa
derivados das relações entre esta e a Maria Manuela, na novação,
por força do art.o 862o do C. Civil, o novo crédito não está sujeito
aos meios de defesa oponíveis à obrigação antiga, não sendo licita,
pois, invocar a prescrição dos juros da dívida antiga.

Em suma, a dívida nova, contraída aquando da celebração do citado
acordo, não beneficia da prescrição de juros que aproveitaria à antiga;
por outro lado, a capitalização dos juros vencidos, integrando o mon-
tante total da dívida, encontra arrimo no art.o 560o n.o 1 do C.Civil,
pois que, tal acordo, mais não é do que a convenção a que alude
esta disposição legal.

Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso e em

manter o acórdão recorrido.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 50 % (cin-

quenta por cento).

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — João Plácido Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodrigues
(vencido, nos termos da declaração de voto anexa). — Fui presente,
Lopes de Sousa.

Declaração de voto

Votei vencido, pois julgaria o tribunal fiscal materialmente incom-
petente, nos termos do n.o 3 do art.o 214.o da CRP e art.o 4.o al.
f) do ETAF, para conhecer, a título principal, em processo de posição
à execução fiscal, como é o caso, do mérito da própria relação jurídica
de direito provado dada à execução, em qualquer das vertentes ju-
ridicamente relevantes (modificação do negócio jurídico, ocorrência
de factos extintivos da obrigação exequenda, novação da obrigação
exequenda).

Nem se esgrima com o argumento de que assim sai ofendido o
direito de acesso ou de recurso aos tribunais, pois o oponente tem
a possibilidade de recorrer ao foro comum e de requerer, em con-
sequência disso, a suspensão da execução fiscal nos termos do
art.o 294.o do CPT, dado que a acção do tribunal comum não deixa
de continuar a poder ser configurada como uma oposição dado cum-
prir exactamente a respectiva função.

Neste pendor se pronunciou já o Acórdão deste tribunal de 96.11.13,
in Rec. 20.174 (embora com voto de vencido sobre os efeitos daquela
incompetência).

Em seu abono podem ainda convocar-se o pensamento de José
Carlos Vieira de Andrade, in Direito Administrativo e Fiscal, Lições
policopiadas, Coimbra, 1993/94, págs. 10 e a argumentação expendida
nos acórdãos do T.C. ns. 371/94, de 11/05, in DR II, de 3/9/94 e
509/94, de 14/07/94, in DR, II, 14/12/94.

Benjamim Silva Rodrigues.
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Insindicabilidade da matéria de facto
fixada pelo Tribunal Tributário de 2a Instância. Reversão
da execução. Dec-lei no 68/87, de 9/2.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância o Supremo Tribunal Adminis-
trativo apenas conhece de matéria de direito.

II — Questionada, em recurso, apenas matéria de facto fixada
pelo Tribunal Tributário de 2a Instância, tal recurso está
votado ao insucesso.

III — O Dec-Lei no68/87 veio exigir que a Administração Fiscal
alegasse e provasse a culpa do gerente.

Recurso no 20.932. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José Luís
Chaves Correia, Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ LUÍS CHAVES CORREIA, identificado nos autos, opôs-
-se a uma execução fiscal que contra si reverteu.

A Mma Juíza do 1o juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa julgou a oposição procedente.

O representantes da Fazenda Pública junto daquele Tribunal in-
terpôs recurso para o T.T. de 2.a Instância, que negou provimento
ao recurso.

De novo inconformado com esta decisão o REPRESENTANTE
DA FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este Supremo Tri-
bunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações
de recurso:

“1 - A responsabilidade subsidiária está estruturada nos princípios
da responsabilidade civil, e baseia-se na presunção de culpa funcional
dos titulares dos seus órgãos, que não efectuaram o pagamento dos
impostos que se mostraram devidos pela primitiva executada;

2 - Ficou claramente provado que o recorrido praticou actos de
gestão normais, durante um período da feitura das dívidas em causa,
pois assinou os cheques para pagamento dos encargos subjacentes
à actividade desenvolvida pela primitiva executada, bem como letras
e outros documentos de gerência;

3 - A ilidição da presunção de culpa funcional estava cometida
ao recorrido o que ele não conseguiu;

4 - Assim, provada que foi inequivocamente a gerência de facto,
provada está a responsabilidade do oponente enquanto gerente de
facto pela feitura das dívidas;

5 - Violou assim o douto acórdão de que ora se recorre, o disposto
no arto 16o do C.P.C.I.”

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu doutor parecer, susten-

tando que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É o seguinte o quadro fáctico fixado no acórdão recorrido:
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“1 - A presente oposição respeita à execução fiscal no 2098/90,
que a F. P. move à Sofil - Companhia Internacional Artes Gráfica
Lda, por dívidas de IVA, dos anos de 1988 e 1989, cujos prazo de
cobrança voluntária terminaram em 27/3/90 (v. fls. 5 e 6).

2 - Por despacho de 20/10/93, foi ordenada a reversão da execução
contra o oponente e ora recorrido, na qualidade de responsável sub-
sidiário (v. fls. 12 e vo).

3 - O ora recorrente foi citado em 15/11/93 (v. fls. 14).
4 - O oponente e ora recorrido foi nomeado gerente da primitiva

executada em 3/6/88 (v. fls. 11).
5 - No período a que respeitam as dívidas e também no da sua

cobrança, a primitiva executada obrigava-se com a assinatura de dois
gerentes, sendo um deles o ora recorrido (v. fls. 10 e 11).

6 - O qual assinou, em branco, cheques, letras e outros documentos
(v. fls. 18 e 19).

7 - A gerência efectiva da primitiva executada era exercida pelo
sócio gerente José Edmundo Peralta Loureiro pois que era ele quem
tomava todas as decisões, dava ordens, contratava pessoal, determi-
nava os pagamentos e fazia contratos (v. fls. 18 e 19).

8 - O ora recorrido limitava-se a exercer as funções de colaborador,
angariando trabalhos de artes gráficas juntos dos clientes (v. fls. 18
e 19).

9 - A oposição foi deduzida em 21/12/93 (v. fls. 1.)”
Não ficou provado o seguinte:
a) - Que o recorrido nunca se tenha oposto a condução dos negócios

sociais.
b) - Que os cheques, letras e outros documentos, referidos em

6 do probatório, tenham alguma vez e por qualquer forma, obrigado
a primitiva executada.

3. A pergunta nuclear a formular é esta: o oponente foi gerente
de facto da sociedade em causa?

Para responder a esta pergunta há que atentar no probatório.
Dele resulta que o oponente (cuja assinatura obrigava a sociedade

desde que acompanhada da assinatura de outro sócio) assinou em
branco cheques, letras e outros documentos (pontos 5 e 6 do pro-
batório). Mas não se provou que tais documentos tenham obrigado
tal sociedade, que era a primitiva executada (al. b) do probatório).

Daqui resulta, que o oponente, que apenas era colaborador dessa
sociedade (ponto 8 do probatório), não exerceu efectivamente funções
de gerente.

A matéria de facto fixada pelo T.T. de 2a Instância não pode ser
sindicada por este Supremo Tribunal.

Na verdade, o Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção
de Contencioso Tributário, “apenas conhece da matéria de direito
nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de
1a Instância e pelos tribunais fiscais aduaneiros”, nos termos do arto

21, no 4, do ETAF.
Com a excepção prevista no arto 722, no 2, do C.P. Civil, ou seja,

quando haja “ofensa de uma disposição expressa da lei que exija
certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força
de determinado meio de prova”.

Tal situação não ocorre na hipótese trazida à apreciação deste
Tribunal, nem vem aliás alegada pelo recorrente.

Assim, há apenas que reter que o oponente foi gerente de direito
da sociedade originariamente executada, mas não foi gerente de facto.
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No domínio do arto 16o. do C.P.C.I. a jurisprudência e a doutrina
eram unânimes em exigir a gerência de facto para responsabilizar
o gerente. Não bastava a mera gerência nominal ou de direito.

Porém, logo que se apurasse que o gerente o era de facto e de
direito a sua responsabilidade era uma responsabilidade “ex-lege”,
baseada num critério de culpa funcional, dispensado pois a imputação
respectiva a um comportamento individual, antes se ligando ao mero
exercício ou função de gerente (vide acórdãos destes S.T.A. de 2/6/93
(rec. 15.953), de 22/9/93 (rec. 16.070) e de 13/10/93 (rec. 14.606).

Assim, e não tendo sido o oponente gerente de facto da sociedade
originária devedora não podia ser ele responsável pela dívida exe-
quenda.

Acresce dizer que os factos geradores do imposto se reportam aos
anos de 1988 e 1989.

Na altura vigorava o Dec-lei no 68/87, de 9/2 cujo artigo único
desse diploma rezava assim:

“À responsabilidade dos gerentes ou administradores de respon-
sabilidade limitada prevista no arto 16 do Código de Processo das
Contribuições e Impostos ... é aplicável o regime do arto 78o do Código
das Sociedades Comerciais ...”.

A grande diferença relativamente ao regime anterior é esta: a culpa
funcional dos gerentes deixa de se presumir.

Deixa de haver uma responsabilidade “ex-lege”.
Agora é a administração fiscal que tem de fazer prova da res-

ponsabilidade do gerente.
Assim sendo, e mesmo que se entendesse que os factos levados

ao probatório poderiam qualificar a gerência do oponente como ge-
rência de facto (e já dissemos que não é essa a nossa perspectiva),
mesmo assim o oponente não poderia ser responsabilizado pois a
administração fiscal não alegou nem provou essa responsabilidade.

Assim, e qualquer que seja a perspectiva através da qual se encare
a questão suscitada, é obvio que a pretensão do recorrente não pode
proceder.

4 - Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pelo representante da Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) —Vítor
Meira — Brandão de Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Recurso n.o 20 989, em que são recorrente ECCA — Entreposto Co-
mercial de Carnes, S. A., e recorrida a Fazenda Pública. Relator,
o Ex.mo Conselhdeiro Dr. Vítor Meira.

ECCA — Entreposto Comercial de Carnes, SA”, com sede em Ur-
banização Jofrasa, lote 28, em Alfragide - Amadora, impugnou no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa os actos de liquidação
que lhe foram efectuados pelo IROMA relativos a taxas de peste
suína africana, taxas de luta contra a doença dos ruminantes e taxas
de comercialização, respeitantes ao ano de 1993, no montante de
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3.050.606$00. Invocou como fundamentos da sua pretensão vícios de
violação de lei e inconstitucionalidade das leis em que assentaram
as liquidações.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi julgada improcedente
a impugnação, considerando-se na sentença que não ocorria qualquer
inconstitucionalidade nem violação de Directiva comunitária.

Inconformada, recorreu a impugnante para este Supremo Tribunal
Administrativo pedindo a revogação da sentença, tendo formulado
as seguintes conclusões:

I - A ”taxa” de peste suína africana e a ”taxa” de ruminantes são
impostos, o que constitui jurisprudência pacífica.

II - Violam, como impostos que são, incidentes sobre o volume
de negócios dos sujeitos passivos, o arto 33o da Sexta Directiva do
Conselho CE, de 17.5.77 (Directiva 17/378/CEE), directamente apli-
cável na ordem jurídica portuguesa.

III - E são inconstitucionais, por violação dos artigos 106o, no 2
e 3 e 168o no 1 da Constituição, porque a sua existência e cobrança
se fundam, hoje e à data da liquidação das contribuições exequendas,
em Decretos-Leis emitidos ao abrigo da competência legislativa pró-
pria do Governo ( 44158, 19/79, 15/87 e 235/88 ) em matéria de
competência reservada à Assembleia da República.

IV - A sentença recorrida viola, pois, as normas comunitária e
constitucionais referidas.

No seu parecer opinou o Exmo. Magistrado do Ministério Público
neste Supremo Tribunal que deveria ordenar-se a suspensão da ins-
tância até à decisão pelo TJCE do recurso prejudicial sobre a mesma
questão colocado no processo no 18913 que tem a instância suspensa.

A recorrente manifestou apoio à posição do Ministério Público
e a Fazenda Pública entendeu que se não verificam os requisitos
de recurso a título prejudicial nos termos do arto 177 do Tratado
de Roma.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Na sentença recorrida fixaram-se como provados os seguintes factos:
a) A ora impugnante procedeu ao abate de gado no mês de Abril

de 1993, para lançar no consumo público - documento de fls. 11;
b) Na sequência disso, o IROMA efectuou-lhe a liquidação das

seguintes importâncias:
b1) ”Taxa de ruminantes” - 2.940.606$00 (documento de fls. 11);
b2) ”Taxa de peste suína” - 110.000$00 (documento de fls. 11);
c) Não foi liquidada qualquer ”taxa de comercialização” -documento

de fls.11;
d) As pessoas a elas obrigadas nada recebem do IROMA pela

circunstância de pagarem a ”taxa de peste suína”, a ”taxa de luta
contra a doença dos ruminantes” ou a ”taxa de comercialização” - facto
notório (artigo 514o, no 1, do CPC);

e) O Decreto-Lei no 44158, de 17 de Janeiro de 1962, que cria
a ”taxa de luta contra a peste suína africana”, foi emitido pelo Governo
”usando da faculdade conferida pela 1a parte do no 2 do artigo 109o

da Constituição” - facto notório (artigo 514o, no 1, do CPC);
f) O Decreto-Lei no 19/79, de 10 de Fevereiro, que actualiza essa

”taxa”, foi emitido pelo Governo ”nos termos da alínea a) do no

1 do artigo 201o da Constituição” - facto notório (artigo 514o, no

1, do CPC) ;
g) O Decreto-Lei no 240/82, de 22 de Junho, respeitante à ”taxa

de luta contra a doença dos ruminantes”, foi emitido pelo Governo
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”no uso da autorização legislativa conferida pelo artigo 58o, da Lei
no 40/81, de 31 de Dezembro, e nos termos da alínea b) do no 1
do artigo 201o da Constituição” - facto notório (artigo 514o, no 1
do CPC);

h) O Decreto-Lei no 343/86, de 9 de Outubro, respeitante à ”taxa
de comercialização”, foi emitido pelo Governo ”no uso da autorização
legislativa concedida pelo artigo 72o da Lei no 9/86, de 30 de Abril”
e ”nos termos da alínea b) do no 1 do artigo 201o da Constituição”
- facto notório (artigo 514o, no 1, do CPC) ;

i) O Decreto-Lei no 15/87, de 9 de Janeiro, foi emitido pelo Governo
”nos termos da alínea a) do no 1 do artigo 201o da Constituição”
- facto notório (artigo 514o, no 1, do CPC);

j) Em 9 de Janeiro de 1995, foi a ora impugnante notificada para
”pagamento voluntário” das importâncias referidas em b) - documen-
tos de fls. 7, 11 e 12;

k) A petição inicial dos presentes autos deu entrada em 17 de
Janeiro de 1995 - carimbo de fls. 2 ;

l) Na sua petição, ou posteriormente, a impugnante não faz menção
de que a ”taxa” de peste suína foi liquidada pelo valor constante
do Decreto-Lei no 547/77, de 30 de Novembro, ou do Decreto-Lei
no 19/79, de 10 de Fevereiro - fls. 2 a 14 .

São de duas ordens as questões que se suscitam no recurso: por
um lado saber se as taxas referidas são impostos e se violam as normas
da Sexta Directiva do Conselho de 17.5.77 (Directiva 17/378/CEE)
não ressalvada pelo artigo 378o do Acto Anexo ao Tratado de Adesão
de Portugal à CEE ; por outro lado saber se os D.L. 44158, 19/79,
240/82 e 343/86 são inconstitucionais .

Resulta do exposto que foram invocados fundamentos que envolvem
interpretação e eventual aplicação do direito comunitário, tendo tal
direito primazia de aplicação sobre as normas internas. Estamos, no
caso vertente, perante disposições comunitárias que produzem efeito
directo relativamente aos particulares que podem recorrer aos tri-
bunais nacionais com fundamento na sua violação. Não sendo as de-
cisões deste Tribunal susceptíveis de recurso estamos, nos termos
do artigo 177o do Tratado de Roma, perante um caso de reenvio
obrigatório de interpretação das normas para o TJCE . Tendo porém
tais questões interpretativas sido já objecto de reenvio prejudicial
para aquele Tribunal no processo no 18913, que por isso se encontra
suspenso, e revestindo a interpretação que vier a ser dada carácter
obrigatório, não se justifica novo reenvio quanto à mesma questão,
parecendo mais curial aguardar que o TJCE se pronuncie .

Em conformidade, acorda-se em conferência neste Supremo Tri-
bunal Administrativo em suspender a instância recursiva, nos termos
do artigo 279o no 1 do CPC, por força da alínea f) do arto 2o do
CPT, até que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias se
pronuncie no reenvio prejudicial suscitado no processo no 18913 sobre
a questão referida, devendo tal decisão ser informada pela secretaria
nestes autos logo que conhecida.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades. Reenvio prejudicial.
Taxa de carne de bovino abatida para consumo.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada no processo questão pertinente referida à interpre-
tação do art. 33o da Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17.5.77, e reportada à taxas de
carne bovina abatida para consumo, justifica-se a inter-
pelação do TJCE sobre os pontos questionados, nos termos
do art. 177o do Tratado de Roma.

Recurso n.o 21.006. Recorrente: Sidicar-Sociedade de Comércio de
Carnes, Lda.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conse-
lheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância de Coimbra que
julgou improcedente a oposição que Sidicar- Sociedade de Comércio
de Carnes, Lda havia deduzido contra a execução fiscal movida pelo
Iroma para cobrança de 236 797$00 respeitante a taxas liquidadas
ao abrigo dos DLs 345/81, de 19.12, 240/82, de 22.6, 297/85, de 25.6
e 343/86, de 9.10, veio a oponente recorrer, concluindo a sustentar
que as taxas pretendidas são verdadeiros impostos e porque incidem
sobre o volume dos negócios deixaram de poder ser liquidadas a
partir da entrada em vigor do CIVA já que proíbe o art. 33o da
6a Directiva do Conselho da CEE e, como tal, são impostos ilegítimos
por inconstitucionais.

A sentença teria violado o art. 8o e 277o da CR, o art. 33o da
referida Directiva do Conselho da CEE, enquanto norma do direito
português de acordo com o art. 8o da CR, o art. 286o/a) e g) do
CPT e 660o do CPC.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que a questão de vio-
lação do direito comunitário deve ser submetida à apreciação do TJCE,
atento o preceituado na terceira parte do art. 177o do Tratado que
instituiu a Comunidade Económica Europeia, aprovado pela Reso-
lução da AR, no 22/85, de 18.9, que tornou obrigatória a submissão
da questão ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

Vem dado como provado, com interesse para a causa, que:
a) a execução fiscal no 3050-94/103025.6, da 2a Repartição de Fi-

nanças de Coimbra é movida pelo IROMA e contra a executada
Sidicar e para cobrança de 236 797$00;

A dívida provém, segundo a certidão de fls 12, da falta de pagamento
ao Iroma das taxas que lhe foram liquidadas ao abrigo do disposto
nos DLs 345/81, de 19.12, 240/82, de 22.6, 297/85, de 25.6, e 343/86,
de 9.10, por ter abatido gado bovino no mês de Janeiro de 1993
destinado ao consumo público.

Sobre a questão suscitada pela Rte importa determinar se as im-
posições em causa se devem considerar como impostos sobre o volume
dos negócios em ordem à aplicação eventual do art. 33o da Sexta Di-
rectiva do Conselho das Comunidades Europeias, de 17.5.77, que
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proíbe qualquer estado membro de manter e cobrar impostos, ou
outros direitos ou taxas que tenham a natureza de impostos sobre
o volume de negócios (sabido que a jurisprudência deste tribunal
e no Tribunal Constitucional tem sustentado terem as contribuições
cobradas pela JNPP, a que o IROMA sucedeu, essa mesma natureza.

Neste quadro cabe pensar a pertinência da questão controvertida
e a necessidade da decisão prejudicial do TJCE para que se dissipem
as dúvidas de interpretação dos preceitos comunitários referidos, cuja
consulta o digno agente do MoPo promoveu.

Sobre o tema tem-se por necessária a pronúncia do TJCE, nos
termos do art. 177o do Tratado de Roma, considerado, que o reenvio
é obrigatório nesta jurisdição, cujas decisões não são susceptíveis de
recurso e que as disposições comunitárias sobre a livre circulação
de mercadorias logram efeito directo relativamente aos particulares,
a quem se lhes abre a via de recurso à jurisdição nacional (cf. Ac.
do Pleno da 2a Secção do STA, de 10.7.91, proc. 12 005).

No mesmo sentido decidiu o recente acórdão deste tribunal de
4.10.95, proc. 18 913.

O que não se justifica, porém, é renovar o processo prejudicial
perante o TCE, pois as questões que a este processo interessam foram
já submetidas à apreciação daquele órgão no referido acórdão de
4.10.95; ali se formularam três quesitos, a interpelar o TCE sobre
se as “taxas” de comercialização , dos ruminantes e da peste suína
contrariam o art. 95o, 1o e 2o §§ do Tratado de Roma, se podem
ser consideradas um encargo de efeito equivalente a um direito adua-
neiro sobre a importação, proibido pelos arts. 9o e 12o do mesmo
Tratado e se se devem considerar como imposto sobre o volume
de negócios, nos termos do art. 33o da Sexta Directiva, com eventual
ressalva do art. 378o do Acto de Adesão ou qualquer outra disposição
legal comunitária.

Temos em que se ordena a suspensão da instância até que o Tribunal
de Justiça das Comunidades se pronuncie no reenvio prejudicial de-
terminado no processo 18913, o que a Secretaria informará opor-
tunamente.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Relator) —
Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

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

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recurso
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interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

instância ou dum tribunal fiscal aduaneiro, cujo âmbito
abranja questões de facto e de direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a

Instância, nos termos dos arts.32o, 1, b), e 41o, 1, a),
ou 33o, 1, b), e 42o, 1, a), respectivamente, todos do
ETAF.

RECURSO No 21.036 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Aguiplaste — Plásticos Industriais, Lda. e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dr. COELHO DIAS.

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

1. O R.Fa.Pa., junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro,
inconformado com a decisão do Mmo.Juiz, de fls.61, da mesma veio
recorrer para este STA, concluindo, além do mais, o seguinte:

- A interpretação do art.5o, do DL.no154/91, tem que ser extensiva,
na opção ali prevista, à contribuição industrial, pois só ela salvaguarda
os princípios de certeza e segurança jurídicas, bem como o princípio
da equidade - tratar de forma igual o que é igual;

- Ficou expressa pelo impugnante a vontade de que seguisse a
tramitação anterior, quando foi notificado nos termos e para efeitos
do art.70o do C.C.I.

1.1. Sem contra-alegações, subiram os autos a este tribunal.
1.2. O Exmo.Magistrado do MoPo, junto deste Tribunal, excepcionou

a incompetência do mesmo, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso, por este não versar, exclusivamente, matéria de direito,
conforme demonstra no seu parecer, aqui dado por reproduzido.

1.3. Ouvido o recorrente sobre tal questão prévia, veio admitir
que o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Em primeiro lugar, como se impõe - art.3o da LPTA - quanto

à suscitada questão da incompetência do tribunal.
2.1. Da leitura das transcritas conclusões da alegação do recurso

ressalta, de forma inequívoca, que o mesmo se não restringe a questões
de interpretação e aplicação da lei, colocando em crise o quadro
factual em que se baseou a decisão.

Na verdade, enquanto nesta, na matéria de facto que se julgou
provada, com interesse para a decisão, nada se referiu quanto a qual-
quer opção tomada pela impugnante, no tocante ao regime de revisão
da matéria tributável - art.5o do DL.154/91, de 23 Abril -, afirma
o recorrente, na 2a conclusão da alegação do recurso, ter ficado ex-
pressa pela impugnante a vontade de ser seguida a tramitação anterior
à prevista no CPT, quando foi notificado nos termos e para os efeitos
do art.70o do C.C.I., importando, pois, fixar se a impugnante teve
essa vontade e a expressou, tudo ocorrências do real, do mundo dos
factos.

Assim, porque a competência deste Tribunal é determinada, no
caso, em função de o fundamento do recurso respeitar, ou não, ex-
clusivamente, a matéria de direito, dúvidas não há de que, no presente
recurso, se mostra incluída questão de facto, procedendo, pois, a ex-
cepcionada incompetência deste Tribunal, em razão da hierarquia.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
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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 Tribunal Tributário de 2a Instância - art.41o, 1, a), daquele
diploma (cfr. ainda, o art.167o do CPT).

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

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

Sem custas (art.2o da Tabela).

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Rodrigues — Vítor Manuel Marques Meira. —
Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Pagamento do imposto liquidado, para
beneficiar da amnistia da Lei no 23/91, de 4 de Julho.

Doutrina que dimana da decisão:

O pagamento dum imposto liquidado, com vista a satisfazer
a condição da aplicação da amnistia concedida pela Lei
no 23/91, de 4 de Julho, não impede o exercício do direito
de impugnar a liquidação desse imposto.

Recurso no 21.040, em que são recorrente Produits et Engrais Chi-
miques du Portugal (SAPEC) SA e recorrido Fazenda Pública e
do qual foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Coelho Dias.

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

1. “Produits et Engrais Chimiques du Portugal (SAPEC), S.A.”,
inconformada com a decisão de fls. 52, na qual, por impossibilidade
da lide, se absolveu a FaPa do pedido formulado na impugnação que
deduzira contra liquidações adicionais de contribuição industrial re-
lativas aos exercícios de 1987 a 1988, daquela decisão veio recorrer
para este STA, assim concluindo a alegação do recurso:

“1a A aplicação da Lei no 23/81, de 4/7, no caso vertente, não
constitui renúncia a um direito irrenunciável como é o da impugnação
da recorrente,

2a Sendo certo que são distintos os processos nos quais se discute
a existência da infracção e o processo em que se discute a validade
da liquidação,

3a Nem tão-pouco pode ser dado ao pagamento da dívida ao abrigo
de uma amnistia o sentido de aceitação tácita da respectiva legalidade,

4a Inexistente, no caso vertente, qualquer excepção peremptória
inuminada pelo que, ao julgar como o fez, a sentença proferida pelo
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Mo. Juiz “a quo” violou o disposto na alínea d) do no 1 do arto

668o do CP, sendo por isso nula,
Além disso,
5a A douta sentença recorrida viola as normas constitucionais ínsitas

nos artos 106 no 3 e 268o no 4, pelo que enferma de inconstitucio-
nalidade material;

6a Não se pode, no caso vertente, invocar a figura jurídica da com-
pensação por não existir reciprocidade de créditos, visto que o pretenso
crédito do Estado se extinguiu em 1991, pelo que a douta sentença
recorrida aplica erradamente ao arto 847o do Código Civil.”.

Termina pedindo seja revogada a sentença e substituída por outra
decisão que, conhecendo do mérito da causa, conceda provimento
ao recurso.

1.1. Contra-alegou a Fa Pa, pugnando pela manutenção do decidido.
1.2. O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

no sentido do provimento do recurso.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida, considerando-se estar provado nos autos,

para além de mais, que a impugnante, ora recorrente, pagara, em
8.6.93, a contribuição industrial, dos anos de 1987 e 1988, cujas li-
quidações impugnava, sem juros compensatórios, por a Administração
Fiscal os considerar “amnistiados”, ao abrigo da alínea x) do arto

1o da Lei no 23/91, de 4 de Julho, entendeu-se que, tendo obtido,
mediante esse pagamento, o aludido benefício, não podia discutir
a legalidade das liquidações em causa; impossibilidade essa que era,
aliás, reconhecida pela jurisprudência deste STA e defendida pela
Doutrina, “...constituindo uma excepção peremptória inominada a
qual origina a extinção da instância por impossibilidade da lide e
leva à absolvição do pedido por banda da Fazenda Pública. . .”.

E, na sequência desse entendimento, julgou-se procedente tal ex-
cepção, que fôra arguida pelo Mo Po, absolvendo-se a Fa Pa do pedido
formulado na impugnação.

2.1. Ora, se é verdade que tal orientação prevaleceu durante alguns
anos, conforme se refere na sentença recorrida, vem-se firmando,
ultimamente, neste STA, diverso entendimento dessa questão, mais
adequado, sem dúvida, à salvaguarda das garantias dos contribuintes,
constitucionalmente reconhecidas, como bem refere o Exmo. Magis-
trado do MoPo, no seu parecer, citando os artos. 17o, 18o, 2, 20o

e 268o, 4, da C.R., e mais conforme com as normas da lei fiscal,
nas quais sempre se reconheceu àqueles o direito de impugnarem
as liquidações dos tributos, independentemente de terem, ou não,
efectuado o pagamento das colectas respectivas, conforme se vê do
preceituado nos diversos diplomas fiscais, nomeadamente dos artos.
136o e 140o, do abolido CC Industrial, 131o, do CIRS, 111o, do CIRC,
90o e 92o, do CIVA, 3o, 5o e 89o, do revogado CPCI, e 19o, c), 23o,
d), 24o, 120o e 123o, 1, a), do CPT.

Neste sentido, escreveu-se no ac., deste STA, de 13.12.95, “Ac.
Dout.” no 411, pag. 337, o seguinte: “Basta pensarmos em que a
jurisprudência desta Secção se afirmou no sentido de que o pagamento
de qualquer dívida tributária não significa confissão impeditiva de
instauração ou prosseguimento do recurso contencioso da respectiva
liquidação. Por outro lado os Acórdãos desta Secção de 11.5.95 (re-
curso no 17.903) e de 22.2.95 (recurso no. 17.845) decidiram que o
direito de impugnar a liquidação de um imposto não é afectado ou
restringido pelo facto de este ser pago, ainda que o pagamento seja
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feito para cumprir a condição de aproveitamento de benefício con-
cedido por uma lei de amnistia, no caso a Lei 23/91, de 4.7.”. Cfr.,
ainda o ac., deste Tribunal, de 24.4.96, rec. 19.931.

Jurisprudência esta a que totalmente se adere, sem quaisquer re-
servas, pelas razões já aludidas, sendo de salientar, ainda, no caso
dos autos, que a lei amnistiadora, não cominando a perda de direito
à impugnação pela aceitação de benefício da amnistia, à semelhança
do que sucede, aliás, com outras leis que concedem benefícios fiscais,
em harmonia com a orientação aqui perfilhada, prevê mesmo a pos-
sibilidade de impugnação de actos tributários, com subsequente pa-
gamento da dívida de imposto, para usufruição do benefício da am-
nistia, no caso daquele não ser anulado, como também refere o Exmo

Magistrado do MoPo, no seu parecer, e se vê do preceituado na parte
final do no 2 da al. x) do arto 1o da Lei no 23/91.

Assim, o pagamento da contribuição industrial pela ora recorrente,
com o benefício que lhe foi concedido, bem ou mal, o que não importa
analisar aqui, ao abrigo daquela lei amnistiadora, não é impeditivo
do exercício do seu direito de ver judicialmente apreciada a legalidade
das liquidações daquele tributo, pelo que a decisão recorrida não
pode manter-se na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se tal
decisão, para que outra seja proferida no tribunal “a quo”, que não
deixe de conhecer da pretensão da impugnante, pelas razões da ora
revogada.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — João José Coelho Dias — (Re-
lator) — Benjamim Silva Rodrigues — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto Profissional. Reclamação ordinária. Reclamação
extraordinária.

Prazo para impugnar.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A decisão de reclamação ordinária não estava sujeita
a recurso hierárquico, mas cabe impugnação judicial.

2 — A decisão de reclamação extraordinária é passível de re-
curso hierárquico e da decisão do Ministro das Finanças
cabe recurso contencioso.

3 — A decisão do director-geral das Contribuições e Impostos
(art.88, parágrafo único do CPCI) não é passível de im-
pugnação judicial.

RECURSO No 21.064 em que é recorrente Luís Gonzaga Eiras Aze-
vedo e recorrido Fazenda Pública 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:

Luís Gonzaga Eiras Azevedo, cf 106504371, residente, em Curvas,
concelho de Esposende, veio, nos termos, do art.123, no2, do CPT,
apresentar impugnação judicial do indeferimento da reclamação ex-
traordinária deduzida contra a liquidação do imposto profissional dos
anos de 1980 (2o trimestre), 1991, 1983 e 1984, no recurso hierárquico
do despacho de indeferimento do chefe de repartição de finanças
de Esposende com os fundamentos seguintes:

Gozou de isenção de impostos profissional até 30.6.80.
A partir de 1.7.80 - nos anos de 1980, 1981, 1983 e 1984 - a Comissão

de Gestão do Serviço de Lotes e Vendagens - um organismo da Ad-
ministração Pública, passam a efectuar a retenção na fonte - 2715$
(2o semestre de 1980; 48.094$ (1981); 83.869$ (1983) e 125.538$ (1984).

Manteve vínculo laboral sob a forma de contrato a prazo renovado
até 31.5.82 e depois na qualidade de trabalhador efectivo.

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

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação deve improceder por o impugnante não ser “servidor
do Estado”.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância julgou a im-
pugnação procedente quanto ao imposto profissional de 1984 125.538$
- por o impugnante ser um servidor do Estado e improcedente quanto
aos anos de 1980, 1981 e 1983 por ser intempestiva.

O impugnante recorreu para o Tribunal Tributário de 2a Instância
apenas quanto ao imposto do ano de 1983, nos termos do art.55,
parágrafo 1o, do CIP.

O digno representante da Fazenda Pública interpõe também recurso
da parte desfavorável por erro de qualificação do impugnante como
servidor do Estado.

O Tribunal Tributário de 2a Instância, por acórdão de 24.10.95,
julgou procedente o recurso interposto pela Fazenda Pública por o
impugnante não alegar nem fazer a prova de um dos pressupostos
da isenção contida no art.4, alínea a), parágrafo 1, do CIP - ou seja
não fez a prova de não auferir remuneração superior à remuneração
superior à remuneração da função pública (Redacção do DL 183-D/80,
art.6) e improcedente quanto ao ano de 1983, mantendo-se a liqui-
dação de 1983.

O impugnante interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

1. Conforme se disse na supra citada petição de recurso para esse
STA - fls.2 - o ora recorrente (R) através do Doc. no4, da impugnação
para o Tribunal Tributário de 1a instância de Braga, fez prova das
suas categorias e respectivas vencimentos, nos anos de 1983 e 1984.

2. Como se diz no acórdão de 30.11.94, proferido por esse Ve-
nerando STA no recurso no17.794 - pág.7, 8 e 9, em que foi R a
Fazenda Pública e recorrido o mesmo Luís Gonzaga Eiras Azevedo,
acórdão junto aos presentes autos, as disposições do parágrafo 1 do
art.4 do CIP não admitem qualquer conclusão idêntica a perfilhar
pela FP no Tribunal Tributário de 1a instância de Braga, dado que
os critérios que enformam as referidas normas jurídicas, têm apenas
carácter restritivo já que no aludido parágrafo 1o, somente se in-
troduziu um limite as remunerações isentas quando superiores às das
Tabelas de vencimentos da Função Pública.
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Contra-alegando, diz a digna representante da Fazenda Pública:
“Manifesta o seu inteiro apoio à tese do douto acórdão recorrido
no sentido de que, por o ora R não haver sequer alegado quanto
à referência das remunerações em causa às remunerações contadas
correspondentes categorias de serviço onde eram exercidas as funções,
não fora, carreadas para os autos elementos susceptíveis de preen-
cherem o pressuposto do parágrafo 1 do art.4 do CIP.

Assim, o acórdão recorrido não merece qualquer censura, devendo
ser considerado improcedente.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso merece provimento por tanto no caso de remunerações cons-
tantes da Tabelas da função pública como no das remunerações su-
periores, tratar-se de montantes fixados por lei, pelo que a questão
de saber se as remunerações auferidas pelo R eram ou não superiores
aquelas é uma questão de direito, que o Tribunal pode e deve conhecer
independentemente de alegação das partes (art.664 do CPC). O mes-
mo sucede com a determinação das categorias da função pública cor-
respondente às do R. Por outro lado, após a redacção dada ao pa-
rágrafo 1o do art.4 do CIP pelo DL 132/81, de 28.5, passou a incluir-se
nesta disposição um limite para as remunerações que beneficiavam
da isenção e não um pressuposto (negativo) desta, como acontecia
na vigência da redacção da mesma norma pelo DL 183-C/80, de 9.6.
Por isso, estando em causa apenas remunerações relativas a períodos
posteriores à vigência daquela nova redacção, não se pode impor
ao R o ónus de alegação e prova que lhe fora atribuído no douto
acórdão recorrido.

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

facto:
a) Por despacho de 30.10.78 do Secretário de Estado das Pescas,

foi extinto o Serviço Central de Coordenação de Lotas e Vendagens
e cuida uma Comissão que funcionaria na dependência directo do
Secretário de Estado das Pescas, com as funções definidas naquele
despacho (DR, II série, no5 - Doc. a fls.6 dos autos).

b) Aquela Comissão estabeleceu com o ora R Luís Gonzaga Eiras
Azevedo um contrato de trabalho a prazo ao abrigo do disposto no
no1 do DL 781/76 (Doc. no3 a fls.7).

c) Nos anos de 1980, 1981, 1983 e 1984, foi liquidado ao R, o
imposto profissional, respectivamente, 2.715$, 48.094$., 83.869$ e
125.538$, tendo sido o imposto deduzido e entregue nos cofres do
Estado pelo Serviço de Lotas e Vendagens - Secção de Matosinhos
(informação oficial a fls.35).

d) O R, em 29.1.85, reclamou, em PETIÇÃO dirigida ao chefe
da Repartição de Finanças de Esposende do imposto profissional
deduzido e entregue nos cofres do Estado (Informação de fls.35).

e) No contrato de trabalho celebrado inicialmente com a Comissão
referida na alínea b), a R comprometia-se executar as funções de
Técnico de Gestão Administrativo a partir de 1.6.79, com o salário
ilíquido mensal de 11.500$, acrescido de subsídio de isenção de horário
de trabalho, correspondente a 25%, uma remuneração global de
14.375$.

f) Em 1.9.79, o R passou a ter o vencimento de chefe de repartição
de 24.000$, IHT, 6.000$ e 1000$ da Alimentação e, em 22.11.83, al-
terado para Técnico I/ Chefe de Divisão, com salário de 41.000$,
Diuturnidade de 1110$, IHT de 14.100$ e 4.000$ de Alimentação.
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Àquelas verbas acrescia o subsidio de férias e o subsídio de Natal
(Doc. a fls.8).

g) O R passou a partir de 27.03.90 para a dependência da Docapesca
- Portos e Lotas, SA, onde-se encontrava em 20.3.93, a prestar serviço
(petição inicial e doc. de fls.44).

h) Durante o período de tempo de 1.06.79 a 27.03.90, o R não
efectuou quaisquer descontos para a ADESE, Montepio dos Servi-
dores Civis do Estado e Caixa Geral de Aposentação (Doc. de fls.44).

2. Antes de prosseguir na análise da questão de saber se o R estava
ou não isenta de imposto profissional relativamente aos anos de 1980,
1981, 1983 e 1984, é preciso indagar se a petição da impugnação
está ou não em condições de ser apreciada.

O R refere na petição de impugnação que apresenta, por o despacho
de 2.12.86 do Senhor Director de Finanças de Braga ter negado pro-
vimento ao recurso hierárquico, deduzido do despacho de indefe-
rimento da reclamação extraordinária contra a liquidação do imposto
profissional dos anos de 1980 (2o semestre), 1981, 1983 e 1984, do
Senhor Chefe de repartição de finanças do concelho de Esposende,
por se considerar isento ao abrigo da alínea a) do art.4 do CIP.

Com efeito, o R apresentou a petição de reclamação em 28.1.85
que foi indeferida por despacho do chefe da repartição de finanças
de Esposende em 22.4.95 (fls.35). Este despacho foi confirmado pelo
Director de Finanças de Braga, em 10.7.85. O R foi notificado deste
indeferimento por ofício de 11.8.85. Em 5.9.95, interpôs recurso hie-
rárquico para Director de Finanças de Braga que, por despacho de
2.12.86, negou provimento ao recurso, mantendo o despacho recor-
rido. Em cumprimento do parágrafo único do art.88 do CPCI, foi
mantido pelo Director-Geral das Contribuições e Impostos o despacho
de indeferimento, o qual foi comunicado ao R por ofício registado
em 8.7.92 (fls.35). A petição de impugnação é de 16.7.92.

A reclamação foi instaurada em 28.1.85.
Então estava em vigor o CPCI.
I. Se a reclamação fosse ordinária, estava sujeita ao formalismo

previsto nos arts.82 e 83 do CPCI.
Assim, do despacho de indeferimento do chefe de Repartições de

Finanças de 22.4.95, confirmado pelo Director de Finanças em 18.7.85,
foi notificado ao R pelo ofício de 11.8.95 (v. Proc. de Recl. - fls.
4 e 5).

Deste despacho não havia recurso hierárquico (art.83 do CPCI),
mas o contribuinte podia deduzir impugnação judicial, no prazo de
8 dias, a contar da notificação daquele indeferimento (art.84 do CPCI).

Neste caso, a petição de impugnação apresentada, em 16.7.92, é,
manifestamente, intempestiva quer nos termos do art.84 do CPCI,
quer ao abrigo dos arts.100, no2, quer do art.123, no2, do CPT.

II. Se a reclamação fosse extraordinária (arts.85 a 88 do CPCI)
no rosto dos autos da reclamação refere-se que é “extraordinária”
- da decisão do chefe da repartição de finanças cabia recurso hie-
rárquico (arts.80, parágrafo único e 88 do CPCI) para o director
distrital de finanças.

Na verdade, no despacho do director distrital de finanças de Braga
de 2.12.86, escreveu-se: “Notifique-se. Antes, porém, dê-se cumpri-
mento ao disposto no parágrafo único do art.88 do CPCI.”.

O Director-Geral das Contribuições e Impostos confirmou tal des-
pacho em 24.07.92 - registado no mesmo dia - “Para efeitos do disposto
no art.100 do CPT, fica Va Exa por este meio notificado de que
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sobre o recurso hierárquico, apresentado na reclamação do imposto
profissional no3/85, recaiu o despacho de que se junta cópia. (v. Docs.
no11 - fls.17 e Doc. no 12 - fls.18).

Em face deste despacho, cabia ao recorrente (R) interpor recurso
hierárquico para o Ministro das Finanças (art.88 do CPCI - v. art.268,
no4, da CRP e art.100 do CPT) e da decisão deste, desfavorável,
deduzir recurso para esta Secção de Contenciosos Tributário do STA.

Na verdade, a reclamação extraordinária na técnica do CPCI não
foi mantida no CPT - não era passível de impugnação judicial mas
apenas de recurso contencioso.

Porém, o R, em face do despacho do Director-Geral de 8.7.92,
deduziu impugnação judicial em 16.7.92.

Acontece que, nesta fase, não era admissível a impugnação judicial,
mesmo que se entendesse que, neste momento, só havia a reclamação
graciosa, pois a impugnação tem de ser deduzida do despacho que
indefira, inicialmente a reclamação e não de despachos proferidos
no decorrer do recurso hierárquico (v. arts.84 do CPCI, 100, no2,
e 123, no2, do CPT).

Tudo isto significa a petição de impugnação é intempestiva ou que
não era admissível a sua dedução por se estar no âmbito de uma
reclamação extraordinária.

3. De tudo o que acaba de referir-se apura-se que quer se entenda
que a reclamação deduzida pelo R, em 28.7.95, é uma reclamação
ordinária (arts.82 a 84 do CPCI) quer se defenda que é uma reclamação
extraordinária - como entendem os Serviços da Administração Fiscal
- o que é certo é que a impugnação judicial deduzida em 16.7.92
é intempestiva, por não se respeitar o disposto no art.84 do CPCI
- cfr. os arts.100, no2, e 123, no2, do CPT.

O prazo de impugnação judicial é um prazo de caducidade - uma
excepção substancial peremptória que é de conhecimento oficioso,
por se estar no âmbito dos direitos tributários que estão excluídos
da disponibilidade das partes, indisponíveis pelo lado da Fazenda
Pública (cfr. art.333 do Cód. Civ.; art.687, no3, do CPC).

Assim, declara-se que a petição de impugnação judicial apresentada,
em 16.7.92, é intempestiva.

4. Nestes termos, acordam em declarar intempestiva a petição de
impugnação e, em consequência, julgar improcedente a impugnação
judicial.

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

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente: Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Adesão do contribuinte ao regime de
regularização de dívidas fiscais e eventuais efeitos da mesma
sobre o direito de impugnar as liquidações dos tributos.
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Doutrina que dimana da decisão:

A adesão dum contribuinte ao regime de regularização de dí-
vidas fiscais instituído pelo DL.no225/94, de 5 Set., com
pagamento parcial da colecta, cuja liquidação vem impug-
nar, em nada afecta o seu direito de ver judicialmente apre-
ciada a legalidade desse acto tributário.

Recurso n.o 21.115 de que é recorrente Trindade & Lima, Lda. e
recorrida a Fazenda Pública. RELATOR o Exmo. Conso. Dr. COE-
LHO DIAS.

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

1. ”Trindade & Lima, Lda., inconformada com a decisão de fls.24,
na qual, por manifesta improcedência, se indeferiu, liminarmente,
a petição da impugnação que deduzira contra a liquidação de IVA,
de 1989, e respectivos juros compensatórios, da mesma veio recorrer
para este STA, assim concluindo, em síntese, a alegação do recurso:

- O despacho de indeferimento liminar proferido não tem fun-
damento legal, porquanto o DL.no225/94, de 5 Set., não prescreve
que o pagamento, total ou parcial, das dívidas ao Fisco, pelo con-
tribuinte que adira ao esquema de regularização, aí previsto, o impeça
de impugnar as respectivas liquidações;

- A circunstância de, tendo aderido a esse esquema de regularização,
apenas ter pago parte da dívida, não a impede de instaurar impugnação
da liquidação, pelo que, ao decidir em contrário, violou o Mmo.Juiz
o disposto no art.120o, als.a) e c), do CPT, e o DL.225/94, de 5 Set.;

- Deve, pois, revogar-se o despacho recorrido, a substituir por outro
que ordene o prosseguimento dos autos.

1.1. Sem contra-alegações, subiram os autos a este Tribunal e, aqui,
emitiu o Exmo.Magistrado do MoPo parecer desfavorável à recorrente,
baseado em jurisprudência deste STA, reconhecendo, embora, que
a tese daqueles também logra acolhimento noutras decisões deste
Tribunal.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No despacho recorrido, considerando-se que a impugnante, ora

recorrente, aderira ao esquema de regularização de dívidas fiscais,
previsto no DL.no225/94, de 5 Set., tendo pago, por essa via, parte
da colecta cuja liquidação impugnava, entendeu-se que, ao aderir a
tal esquema, havia confessado dever a importância liquidada, sendo,
assim, manifesto, atentas, ainda, outras razões que presidiriam àquele
diploma, embora o mesmo não prescrevesse a impossibilidade de im-
pugnar em virtude do pagamento, que a impugnação não podia pro-
ceder; e, consequentemente, indeferiu-se, liminarmente, a petição de
fls.3, nos termos do art.474o, 1, c), do CP.Civil.

2.1. Ora, se é verdade que, durante alguns anos, assim se entendeu,
neste Tribunal, com estes ou outros argumentos, no tocante aos efeitos
do aproveitamento de benefícios fiscais - amnistias ou outros - sobre
o direito dos contribuintes à impugnação das liquidações, cujas colectas
pagavam para obter tais benefícios, tem vindo a firmar-se ultimamente,
diverso entendimento dessa questão, mais adequado, sem dúvida, à
salvaguarda das garantias dos contribuintes, constitucionalmente re-
conhecidas - artos. 17o, 18o, 2, 20o e 268o, 4, da C.R..
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Garantias essas, aliás, respeitadas pelas normas do direito fiscal
ordinário, nas quais sempre se reconheceu aos contribuintes o direito
de impugnarem as liquidações dos tributos, independentemente de
terem, ou não, efectuado o pagamento das colectas respectivas, con-
forme se vê do preceituado nos diversos diplomas fiscais, nomea-
damente dos arts.90o e 92o, do CIVA, 131o, do CIRS, 111o, do CIRC,
3o, 5o e 89o, do revogado CPCI, e 19o, c), 23o, d), 24o, 120o e 123o,
1, a), do CPT.

Neste sentido, escreveu-se no ac., deste STA, de 13.12.95,
”Ac.Douto. no411, pág.337, o seguinte:”Basta pensarmos em que a
jurisprudência desta Secção se afirmou no sentido de que o pagamento
de qualquer dívida tributária não significa confissão impeditiva de
instauração ou prosseguimento do recurso contencioso da respectiva
liquidação. Por outro lado os Acórdãos desta Secção de 11.1.95 (re-
curso no17.903) e de 22.2.95 (recurso no17.845) decidiram que o direito
de impugnar a liquidação de um imposto não é afectado ou restringido
pelo facto de este ser pago, ainda que o pagamento seja feita para
cumprir a condição de aproveitamento do benefício concedido por
uma lei de amnistia, no caso a lei no23/91, de 4.7.”.

Jurisprudência esta a que totalmente se adere, sem quaisquer re-
servas, pelas razões já aludidas, sendo de salientar que, no caso dos
autos, conforme se reconheceu, aliás, no despacho recorrido, a lei
que concedeu os benefícios fiscais está de harmonia com o referido
entendimento, em nada interferindo com o direito de os contribuintes
impugnarem os actos tributários, sendo, pois, ilegítimo afastar esse
direito, genéricamente reconhecido, como vimos, quer pela Consti-
tuição, quer pela lei ordinária.

Assim, a adesão da impugnante, ora recorrente, ao regime de re-
gularização de dívidas instituído pelo DL.225/94, de 5 Set., com pa-
gamento parcial da colecta, cuja liquidação impugnou, em nada afec-
tou o seu direito de ver judicialmente apreciada a legalidade da li-
quidação, não podendo dizer-se, por isso, ser manifesta, por essa razão,
a improcedência da impugnação, como se entendeu no despacho re-
corrido, que não pode, pois, manter-se na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se tal
decisão, para que outra seja proferida no tribunal ”a quo”, que não
seja de indeferimento liminar da petição, pelos fundamentos do ora
revogado.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — João José Coelho Dias (re-
lator) — Benjamim Rodrigues — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — (vencido, de acordo com a declaração de voto que anexo.) — Fui
presente, António Mota Salgado.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Entendo que o contribuinte que pede o pagamento com os be-
nefícios previstos no Decreto-Lei no 225/94 de 5 de Setembro não
pode vir posteriormente impugnar a liquidação do imposto em dívida.
Com efeito, pretendeu-se com o referido diploma, como resulta quer
do seu preâmbulo quer dos seus vários preceitos, a regularização
das dívidas dos contribuintes. Assim: o art. 1o permite que os con-
tribuintes satisfaçam o pagamento de obrigações cujo prazo de co-
brança voluntária tenha terminado até 31 de Dezembro de 1993; o
art. 3o permite que as infracções originadas pelo incumprimento da
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obrigação de imposto, designadamente as provenientes de autoliqui-
dação ou retenção na fonte, possam ser regularizadas; o art. 4o permite
ao director-geral das Contribuições e Impostos, sobre requerimento
fundamentado apresentado pelo interessado, conceder os benefícios;
o art. 12o refere a aplicabilidade do diploma ao incumprimento das
obrigações para as instituições de previdência ou de segurança social
ou das quotizações para o Fundo de Desemprego.

Significa isto que o âmbito de aplicação do referido decreto-lei
são as dívidas fiscais ou às instituições supra referidas. Só pode pois
recorrer ao esquema de pagamentos nas condições aí previstas quem
for devedor. Se o contribuinte não é ou não se considera devedor
não satisfaz as condições de aplicabilidade do regime em causa pelo
que não se justifica o recurso aos benefícios que nesse diploma se
contemplam. Se o contribuinte apresentar um requerimento dizendo
que não se considera devedor mas pretende usufruir dos benefícios
em questão, afigura-se-nos que o director-geral terá que indeferir
tal requerimento, nos termos do já referido art. 4o. Se o contribuinte
não se considera devedor só tem que impugnar a liquidação efectuada
pela administração fiscal, não fazendo sentido recorrer a um diploma
destinado à cobrança de quantias que são devidas. Se o contribuinte
entende que é devedor, paga ou pede os benefícios do decreto-lei
no 225/94; se entende que não é devedor, impugna a liquidação. Não
se nos afigura ocorrer aqui qualquer violação do princípio da igualdade
ínsito na Constituição da República Portuguesa. Só há violação do
princípio da igualdade se forem tratadas de forma diversa situações
iguais mas não se forem de forma diversa situações diferentes como
é o caso. Não ocorre, no entendimento que propugnamos, qualquer
compressão ao direito de accionabilidade dos actos tributários. Todos
os contribuintes podem, em perfeita igualdade, impugnar as quantias
que a administração fiscal lhes exige e que entendem não serem de-
vidas. Somente se concordarem com a dívida se justifica o pedido
do benefício do pagamento em prestações. Mas se fizeram tal pedido
assumiram-se como devedores daquelas quantias, não fazendo sentido
virem posteriormente impugnar dívidas que voluntariamente consi-
deram existir e que pediram para pagar em prestações. Claro que
a eventualidade de virem a perder a impugnação por improcedência
desta é um risco que os contribuintes correm mas qualquer recurso
comporta uma álea para o recorrente que tem que medir as vantagens
e desvantagens do seu comportamento antes de decidir qual a opção
a tomar. O que não parece curial é a assunção simultânea de duas
estratégias assentes em princípios que se contradizem. O contribuinte
não pode considerar-se simultaneamente devedor e não devedor con-
forme os efeitos que pretende. A aceitação desta dupla opção parece
a consagração da máxima popular de que “só deve pagar impostos
quem lhes não puder fugir” e não a dar regra de que devem pagar
impostos os contribuintes que a eles estejam sujeitos nos termos da
lei.

Decidiríamos pois pela inimpugnabilidade da liquidação nos casos
em que o contribuinte requereu os benefícios previstos no Decreto-Lei
no 225/94.

Vítor Manuel Marques Meira.
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial - Arts. 41 no 2 e 140 do CPT - Vista
ao MP - Parecer final - Nulidade processual.

Doutrina que dimana da decisão:

Afirmando o juiz ir conhecer imediatamente do pedido e or-
denando notificação ao MP, nos termos do art. 41 no 2
do CPT e não se pronunciando este sobre as questões de
legalidade discutidas no processo - art. 140 do mesmo di-
ploma -, antes promovendo realização de diligência, que
foi indeferida -, logo se tendo proferido sentença sem nova
vista para o dito efeito, não ocorre nulidade processual por
omissão da formalidade prevista nos citados normativos.

Recurso n.o 21.217, em que é Recorrente Ministério Público e Re-
corridos José Manuel de Vasconcelos Rodrigues e Fazenda Pública.
Relator o Exmo. Conso. Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pelo MP, da sen-
tença do TT de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, proferida em 18-3-96,
que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida por José
Manuel de Vasconcelos Rodrigues, com os demais sinais dos autos,
contra a liquidação de sisa, de 495.000$00, efectuada pela Repartição
de Finanças do 1o Bairro Fiscal da mesma cidade.

O MP recorrente concluiu do jeito que segue:
«Foi preterida, pelo M.mo Juiz a quo, a formalidade legal de

audição do Ministério Público, o que gera nulidade que inquina a
própria sentença, como vício que se situa a montante desta, capaz
de influir no exame e decisão da causa (arts. 201 do CPC e 2o, al.
f) do CPT).

Termos em que deve ser anulado o processado, a partir do despacho
de fls. 42/v, inclusive (ou seja, na prática, devem ser anulados o aludido
despacho e a sentença que se lhe seguiu)...».

O impugnante não contra-alegou.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a)Em 3 de Agosto de 1989, mediante escritura pública, pelo preço

declarado de 5.500.000$00, o impugnante declarou comprar a nua-
-propriedade do prédio urbano sito na Rua de São Gens, no 8, Lisboa,
inscrito na matriz da freguesia da Graça sob o artigo 628, sendo
que a vendedora declarou reservar para si o usufruto - documento
de fls. 5 a 8;

b)Essa «aquisição foi considerada isenta de sisa, nos termos do
número vinte e dois do artigo onze do Código da Sisa, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei no noventa e um/oitenta e nove, de vinte e
sete de Março» - documento de fls. 5 a 8;

c)Posteriormente, a Repartição de Finanças do 1o Bairro Fiscal
de Lisboa, procedeu à liquidação da sisa, no montante de 495.000$00,
do que o ora impugnante foi notificado em 24 de Fevereiro de 1992
- documento de fls. 10 e fls. 11 verso;
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d)O ora impugnante não indica, na sua petição inicial ou poste-
riormente, que o prédio referido em a) se destina exclusivamente
à habitação - fls. 2 a 4 e 20 a 24».

Vejamos, pois:
Clarificando o objecto do recurso, deve, desde já, dizer-se que

a questão posta, nas conclusões do mesmo, é a da omissão da «for-
malidade legal de audição do Ministério Público...».

Certo que, a final, se pede a anulação do «processado a partir
do despacho de fls. 42/v», ou seja, «na prática» (sic) a deste próprio
despacho.

Todavia, não se interpôs recurso deste nem se insere, nas referidas
conclusões, a omissão da notificação respectiva, mas tão-só aquela
falta de audição.

Pelo que tal é unicamente o ponto a considerar.
E, segundo se mostra dos autos, para o efeito, o Snr. Juiz a quo,

indo «conhecer directamente do pedido», ordenou vista dos autos
ao MP - fls. 42.

O que só pode entender-se como cumprimento do disposto no
art. 41 no 2 do CPT, que dispõe que «o representante do MP será
sempre ouvido nos processos judiciais, antes de ser proferida a sen-
tença nos termos deste código», ou seja, para parecer final.

Todavia, o MP não o emitiu, promovendo, antes, «que se dê cum-
primento ao ordenado no despacho de fls. 40».

Promoção que foi indeferida, ordenando-se conclusão para sen-
tença, sem mais - dito despacho a fls. 42 v.

Ora, não pode pôr-se qualquer dúvida sobre a necessidade de au-
dição do MP, prévia à sentença, como resulta do predito normativo.

Dispondo o art. 201 no 1 do CP Civil, aplicável ex vi do art. 2
al. f) do CPT, que a omissão de acto ou formalidade prescrita na
lei produz nulidade «quando a lei o declare ou quando a irregularidade
cometida possa influir no exame ou na decisão da causa».

E igualmente não pode duvidar-se que a omissão referida comunga
desta última característica, concretização do augúrio do reforço da
intervenção do MP, hierarquizado na Procuradoria-Geral da Repú-
blica, no processo judicial tributário - cfr. os arts. 71 e 74 do ETAF.

Na verdade, compete-lhe, no ponto, «pronunciar-se expressamente
sobre as questões de legalidade discutidas no processo» - cfr. art.
140 do CPT.

E é esse o sentido que deve dar-se ao termo «audição», daqueles
primeiros normativos.

Cfr., aliás, o Ac. deste tribunal, Rec. 18.409.
Todavia, tal formalidade foi cumprida, como se disse.
No fundo, o que o MP pretende é que, não tendo emitido o referido

parecer mas, antes, promovido diligência que foi indeferida, lhe de-
veria ter sido dada nova oportunidade para o efeito.

Mas sem razão.
É que, como se referiu, a formalidade ou acto que a lei ordena

foi cumprido, o MP é que não emitiu o parecer em causa.
Entendimento contrário colocaria o andamento do processo na dis-

ponibilidade do MP, o que é inadmissível.
Pois lhe bastaria, para o efeito, requerer sucessivas diligências, em-

bora sempre indeferidas, para protelar indefinidamente a decisão final.
Tendo, pois o MP tido vista dos autos para parecer final e en-

tendendo, antes, promover a realização de qualquer diligência, deverá
recorrer do respectivo despacho de indeferimento - embora com o
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particular regime previsto no art. 172 do CPT (cfr. Alfredo de Sousa
e J. Paixão, 2a edição, pág. 360, nota 2) - ou invocar a nulidade
da falta de notificação do mesmo, ainda que no recurso interposto
da sentença - cfr. o dito aresto e os Acs. de 5.JUN.91 Rec. 13.185
e 12-4-89 in Apêndice ao Diário da República.

Mas não invocar a omissão do acto - vista para parecer final que
justamente foi ordenada no processo.

É, aliás, no sentido exposto a jurisprudência do STA.
Cfr. os Acs. de 13.Dez.95 Rec. 19.751, de 25.Set.96 Rec. 20.896

e de 6-11-96 Rec. 20.726.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-

mando-se a sentença recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Rejeição liminar. Custas.

Doutrina que dimana da decisão:

O indeferimento liminar da oposição à execução fiscal é tri-
butada nos termos do art. 12 no 2 do Regulamento das
Custas, na redacção do dec.-lei 199/90, de 19.Jun, não ha-
vendo qualquer lacuna de Regulamentação que exija a apli-
cação subsidiária do art. 17 al. b) do C.C. Judiciais.

Recurso no. 21.245, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Maria Adelaide Seuanes, 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 pela Fazenda Pú-
blica, do despacho de rejeição liminar, do TT de 1a Instância de
Lisboa, proferido em 28-02-95, quanto à respectiva condenação em
custas da opoente Maria Adelaide Seuanes.

A Fazenda recorrente formula as seguintes conclusões:
«a)por decisão de fls., foi rejeitada liminarmente a presente

oposição;
b)sendo a oponente condenada nas custas e nos termos do art.

17 al. b) do C.C. Judiciais, ex-vi do art. 2o do Regulamento;
c)a nosso ver, mal, já que as normas legais em que se estribou

o M.mo Juiz não serão de aplicar ao caso “sub judice”;
d)já que, se no no 2 do art. 12 citado, não consta a fase da rejeição

liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque o legislador
assim o quis;
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e)não se verifica qualquer caso de omissão que obrigue à obser-
vância do Código das Custas Judiciais;

f)ao decidir como decidiu, o M.mo Juiz a quo desrespeitou o contido
no no 2 do art. 12 do referenciado Regulamento.

Nestes termos... deve, ao presente recurso, ser dado total provi-
mento e, em consequência, ser a douta decisão recorrida substituída
por outra em que as custas sejam apuradas, nos termos do no 2 do
art. 12 do Reg.to CPCI...».

A opoente não contra-alegou.
O Ex.mo magistrado do MP emitiu parecer no sentido do pro-

vimento do recurso, já que «a tese da Recorrente Fazenda Pública,
sobre fazer a melhor interpretação da lei aplicável, sufraga a juris-
prudência deste Supremo Tribunal, tirada no ac. de 17-4-98, rec.
19.579, onde se decidiu, além do mais, que, no art. 12 no 2 do Re-
gulamento das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos,
na redacção dada pelo DL no 199/90, de 19 de Junho, não se verifica
qualquer lacuna de regulamentação, nomeadamente no caso de re-
jeição liminar, que autorize o recurso ao direito subsidiário».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra dos autos, foi, por decisão de fls. 10 e segts.,

liminarmente rejeitada a oposição deduzida por Maria Adelaide Seua-
nes, à execução fiscal no 3298-94/900003.8, do 15o Bairro Fiscal de
Lisboa, para cobrança da quantia de 5.830$00, proveniente do IRS
de 1982.

Condenando-se a opoente nas custas mas «com redução a um quarto
da taxa de justiça, de acordo com o disposto no art. 17 al. b) do
C.C.J., aplicável ex-vi do art. 2o do RCPCI (DL 449/71, de 26/10,
com as alterações introduzidas pelo DL no 199/90, de 19/07».

E a esta condenação se restringe o objecto do recurso, pretendendo
a Fazenda recorrente ter havido erro de aplicação da lei, pois o nor-
mativo aplicável seria o do art. 12 no 2 do mesmo Regulamento,
na redacção daquele último diploma legal.

A questão dos autos é, assim, a de saber se existe uma lacuna,
naquele regulamento, a integrar subsidiariamente nos termos do C.C.
Judiciais, como vem julgado ou, pelo contrário, o dito art. 12 no 2
preenche todo o espaço normativo, impossibilitando-a.

A primeira asserção sustenta-se em que este último dispositivo legal
não regula a rejeição liminar da oposição à execução fiscal.

Mas não é assim.
Dispõe aquele segmento normativo, que «na oposição do executado

... a taxa de justiça é reduzida a três quintos».
Tal redacção resulta do falado dec.-lei 199/90.
Era diferente a redacção inicial, aliás mantida incólume no dec.-lei

500/79, de 22 Dez..
Dispunha então aquele no 2, que «as fracções indicadas nas alíneas

b) e d) (do no 1) são reduzidas a um terço quando se verifique a
rejeição liminar...».

Ou seja: esta, na oposição do executado, era objecto de uma redução
especial, em relação à já constante da al. d) do no 1.

Assim, a eliminação daquela, consequente da substituição do re-
ferido no 2 pelo actual, só pode significar que se entendeu não ser
justificável uma redução especial da taxa, já de si reduzida, no processo
de oposição, quanto ao respectivo indeferimento liminar.

Ou seja: este deixou de ter relevância em termos da predita
tributação.
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O que, aliás, está de acordo com o propósito enunciado pelo le-
gislador no preâmbulo do dec.-lei 199/90, justamente o de, no de-
senvolvimento de uma política de desburocratização do governo, ra-
cionalizar o número de escalas das custas.

Ora, como se assinala no acórdão deste tribunal, de 17-4-96, rec.
19.579, «a substituição dos três diferentes escalões, previstos no regime
anterior, por um só, satisfaz exactamente aquele desiderato de sim-
plificação, quer da fixação das custas quer da sua contagem».

Pelo que «é de concluir que o legislador regulou todas as situações
de tributação verificáveis nos referidos processos e que não existe
qualquer omissão ou lacuna de normação que autorize o recurso ao
direito subsidiário do C.C. Judiciais».

Impondo-se, assim, a tributação de 3/5, resultante do predito art.
12 no 2 do Regulamento das Custas (redacção do dec.-lei no 199/90.
O que sai reforçado se se tiver em conta que o seu art. 9o prevê
expressamente o indeferimento liminar, quanto à impugnação judicial.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida, quanto a custas que vão fixadas em
3/5.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Custas.Tributação da rejeição liminar da oposição. Não apli-
cação do Código das Custas Judiciais.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A partir da redacção introduzida pelo DL no 199/90,
de 19/VI, no artigo 12o do R.C.P.C.I., deixou de existir
redução especial de custas para a rejeição de oposição
do executado.

2 — Inexistindo, pois, caso omisso, não é aplicável o artigo
17o, b, do Código das Custas Judiciais.

Recurso n.o 21.247, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
José Augusto Mendes e Associados - Soc. de Despachantes Oficiais,
Lda e do qual foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do STA:

A Fazenda Pública recorre para esta formação do despacho de
indeferimento liminar da presente oposição deduzida por “José Au-
gusto Mendes e Associados - Sociedade de Despachantes Oficiais,
Lda”, no que tange à condenação em custas, «a cargo da oponente
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de acordo com o disposto no arto 17o, al. b), do C.C.J., aplicável
ex vi do arto 2o do R.C.P.C.I.».

Culmina a atinente alegação com as seguintes conclusões:
a) Por decisão de fls. 20-22, foi rejeitada liminarmente a presente

a presente oposição;
b) sendo a oponente condenada nas custas e nos termos do arto

17o, b), do C.C.J. ex vi do arto 2o do Regulamento;
c) mal, já que as normas legais em que se estribou o Mm. Juiz

não serão de aplicar ao caso sub judice;
d) já que se no no 2 do artigo 12o citado não se refere a fase

de rejeição liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque
o legislador assim o quis;

e) não se verifica qualquer caso omisso que obrigue à observância
do C.C.J.;

f) ao decidir como decidiu, o Mmo. Juiz “a quo” desrespeitou o
contido no no 2 do arto 12o do referenciado Regulamento.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
sendo o Exmo. Magistrado do Ministério Público junto do mesmo
de parecer que o recurso não merece provimento, pois que não se
lhe afigura aceitável que a taxa de justiça para uma oposição rejeitada
liminarmente seja idêntica à das que contêm contestação, inquirição,
alegações, parecer e outros possíveis termos, além da sentença final.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A questão decidenda é a de saber qual a tributação em custas

da rejeição liminar da petição de oposição a execução fiscal.
O artigo 12o, 2, do Regulamento das Custas dos Processos das

Contribuições e Impostos estatuia, na sua redacção original, que «as
fracções indicadas nas alíneas b) e d) são reduzidas a um terço quando
se verifique a rejeição liminar e a metade quando houver desistência».

Tal preceito foi alterado pelo DL no 199/90, de 19 de Junho, sendo
que quanto à oposição se estabeleceu a taxa de justiça reduzida a
três quintos (no 2), não se contemplando a rejeição liminar, nem
a desistência.

Temos, assim, que o legislador eliminou a primitiva redução especial
de taxa de justiça para estas duas situações processuais.

E assim, a partir da entrada em vigor do citado decreto-lei 1 de
Agosto de 1990 (cfr. seu arto 9o) a oposição passou a ter uma só
tributação, independentemente da fase em que termine.

Inexiste, ao contrário do entendimento da instância, caso omisso
nesta matéria, por isso que infundado o recurso ao artigo 17o, b),
do CCJ, a coberto do artigo 2o do RCPCI.

Destarte, o despacho recorrido, na parte da fixação das custas,
não pode manter-se, por violar o no 2 do artigo 12o do RCPCI (apro-
vado pelo DL no 449/71, de 26/X), na redacção introduzida pelo artigo
1o do invocado DL no 199/90.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida no ponto indicado, ficando a oponente
condenada nas custas da 1a instância com taxa de justiça de três
quintos.

Sem custas, neste STA - artigo 3o da Tabela.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodri-
gues Pardal. — Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Receitas tributárias locais. Receitas tributárias locais. Recla-
mações e impugnações. Recursos. Lei 1/87, de 6.1. Pres-
supostos processuais - condição de procedibilidade. Apli-
cação do art.675 do CPC.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não tem aplicação o art.675 do CPC quando os des-
pachos não transitaram ainda em julgado e quando as
decisões não são contraditórias.

2 — O art.22, no2, da Lei 1/87, de 6.1, ao exigir a dedução
de reclamações e impugnações dos interessados contra
as liquidações efectuadas pela Câmara Municipal do Por-
to de certas receitas tributárias que lhe são devidas, perante
os seus órgãos executivos configura um pressuposto pro-
cessual - melhor uma condição de procedibilidade - in-
dispensável à interposição posterior de recurso para o
Tribunal Tributário de 1a instância territorialmente
competente.

3 — A interposição de tal impugnação inicialmente perante
o TT 1a não desencadeia a incompetência absoluta em
razão da matéria do tribunal, em face da competência
em razão da matéria por parte do órgão executivo ca-
marário, mas sim o incumprimento de um pressuposto
processual - condição de procedibilidade.

4 — O vocábulo impugnação tanto pode ser administrativa
ou graciosa como judicial dependendo do contexto em
que foi empregado pela lei (v. art.22, no2, da Lei 1/87,
de 6.1).

5 — Tal receita tributária local - quer seja taxa quer seja im-
posto - não é tutelada pelo art.62, no1, alínea a), do
ETAF, mas sim pelo art.22, no2, da Lei 1/87, aplicando-se
o art.62, no1, alínea g), do citado ETAF.

Recurso n.o 21.289 em que é recorrente Maria de Barros Gonçalves
de Sá e Silva 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:

Maria de Barros Gonçalves de Sá e Silva, casada, residente na
Rua Costa Cabral, 526, Porto, veio impugnar, nos termos do art.22,
no1, da Lei 1/87, de 6.1, o montante pecuniário, taxa de aparcamento
liquidada pela Câmara Municipal do Porto, no valor de 168.300$,
com o fundamento de não se tratar não de uma taxa mas sim de
um imposto e por o art.106 do Regulamento Municipal de Obras
da Câmara Municipal do Porto no1/92 ser inconstitucional.

O digno representante da Fazenda Pública ofereceu o merecimento
dos autos.

O digno Agente do Ministério Público emitiu parecer no sentido
do processo ser remetida à C.M.Porto para apreciar a impugnação
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e, dessa eventual decisão, é que cabe recursos nos termos do art.22,
no2, da Lei 1/87.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto -3o

Juízo - por despacho de 26.4.96 ordenou a remessa do processo à
CM Porto.

A chefe de Divisão de Receita e Contencioso Fiscal da CM Porto
é de parecer que é de manter a liquidação impugnada, remetendo
o processo ao Tribunal Tributário.

O digno representante da Fazenda Pública manifestou-se pela de-
claração de incompetência do Tribunal para conhecer do pedido, ab-
solvendo a impugnada - CM Porto - da instância com os legais con-
sequências (art.105, nos 1 e 2, do CPC).

O Mo Juiz recorrido, por despacho de 11.7.96, declarou o Tribunal
incompetente e absolveu a CM Porto do pedido, nos termos dos
arts.105 e 288, alínea a), do CPC.

A impugnante interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

1. Mesmo a considerar-se a receita em causa uma verdadeira taxa
o “Princípio da Separação de Poderes” e o art.62, no1, alínea a),
do ETAF admitem o recurso directo para o Tribunal Tributário de
1a instância do Porto.

2. As características de receita pública impugnada permitem ca-
racterizá-la com um imposto pelo que o recurso sempre seria de in-
terpor directamente para o Tribunal Tributário de 1a instância do
Porto, nos termos do art.22, no2, da Lei 1/87, de 6.1.

3. Ao absolver a Câmara Municipal do Porto do pedido, o Tribunal
a quo violou, entre outros, o art.62, 1, alínea a), do ETAF e o art.22,
no2, da Lei 1/87, de 6.1.

O distinto representante do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer, por verificar-se a situação prevista no art.675
do CPC - houve um despacho que ordenou a remessa de processo
à CM Porto para apreciar a impugnação nos termos do art.28, no2,
da Lei 1/87 - independentemente das entidades de falta de visto ao
MP, antes da decisão de fls.23 - que declarou o Tribunal Tributário
incompetente nos termos do arto105 e 288, alínea a), do CPC - (ficará
prejudicada por absorvido pelo processada a realizar de novo), deverá
ser anulado o processado posterior a fls.19v, baixando - os autos à
1a instância para que se cumpra integralmente a decisão de fls. 19,
seguindo-se os ulteriores termos legais.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Do exame dos autos apura-se que a recorrente (R) impugnou

a taxa de aparcamento por considerar que se trata de um imposto
e que o RM de Obras é inconstitucional.

Com base na promoção do Ministério Público, a Mo Juiz recorrido
ordenou a remessa do processo à CM Porto para apreciar a impug-
nação nos termos do art.22, no2, da Lei 1/87 e, dessa a eventual
decisão é que cabe recurso nos termos daquela disposição.

Remetido o processo à CM Porto, foi prestada uma informação
com a qual concordou a chefe da Divisão de Receita e Contencioso,
mantendo o acto de liquidação objecto da presente impugnação, de-
volvendo o processo ao Tribunal Tributário.

Neste Tribunal, o representante da Fazenda Pública foi de parecer
que o Tribunal Tributário se declarasse incompetente para conhecer
do pedido, absolvendo a CM Porto com as legais consequências (v.
art.105, nos 1 e 2, do CPC).
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O Mo Juiz recorrido declarou o Tribunal incompetente e absolve
a CM Porto do pedido, nos termos do art.105 e 288, alínea b), do
CPC.

É deste despacho que foi interposto o presente recurso.
2. O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que

o último despacho contradiz o anterior que ordenou a remessa do
processo à CMP, assim se superando o erro na forma do processo
(o que é legalmente correcto - art.99 do CPC). Verifica-se, assim,
a situação prevista no art.675 do CPC. Assim, deverá ser anulado
o processo posterior ao primeiro despacho (fls.19), baixando os autos
à 1a instância para que se cumpra integralmente aquele despacho,
seguindo-se os ulteriores termos legais.

Acontece que o segundo despacho não transitou em julgado foi
dele que se interpôs e presente recurso, o que significa que não é
aplicável o art.675, no1, do CPC.

Por outro lado, as duas decisões não são contraditórias (cfr. art.675,
no2, do CPC). Em qualquer delas, está imanente o sentido de que
a questão devia ser inicialmente apreciadas pelos órgãos executivos
da CM Porto com recurso para o Tribunal Tributário de 1a instância.

Ou seja, havia um procedimento gracioso prévio por parte dos
órgãos executivos da CM Porto necessário à intervenção do Tribunal
Tributário, isto é, um pressuposto processual - condição de proce-
dibilidade - o qual tem por efeito impedir que o Tribunal Tributário
de 1a instância conheça do mérito da questão (art.493, no2, do CPC).

Não se está perante um erro na forma do processo (art.199 do
CPC), mas sim na reclamação ou impugnação prévia necessária pres-
suposto processual, melhor condição de procedibilidade - que é ne-
cessário satisfazer para poder reagir perante os tribunais de 1a instância
(v. art.27, no2 da Lei 1/87; cfr. arts.151, 152 e 153 do CPT).

Se tal condição não for preenchida, o Tribunal Tributário de 1a

instância não pode conhecer da causa (art.493, no2, do CPC). É um
vício de natureza processual, uma irregularidade que se torna um
obstáculo ao Tribunal conhecer do mérito da causa (cfr. art.288, no1,
alínea e), do CPC).

Não há, pois, nenhum erro na forma de processo, nem foi de-
sencadeada a incompetência absoluta em razão da matéria do Tribunal
Tributário de 1a instância, em face da competência em razão da ma-
téria da CM Porto.

É que esta não tem competência jurisdicional. A sua intervenção
e decisão situa-se no âmbito do procedimento gracioso prévio e ne-
cessário para o recurso ao tribunal tributário de 1a instância.

O que se passou foi o não cumprimento, por parte da R, de um
pressuposto processual - condição de procedibilidade - ou seja a de-
dução perante os órgãos executivos da CM Porto de uma reclamação
graciosa cuja decisão desfavorável seria passível de recurso para o
tribunal tributário de 1a instância (art.22, no2, da Lei 1/87, de 6.1)
cfr. arts.288, no5, alínea e), e 493, no2, do CPC).

3. A R alega que a receita pública impugnada se caracteriza como
um imposto pelo que o recurso sempre seria de interpor directamente
para o tribunal tributário de 1a instância do Porto, nos termos do
art.22, no2, da Lei 1/87, pois mesmo a considerar-se tal receita como
uma taxa o art.62, no1, alínea a), do ETAF admitem o recurso directo
para o TT 1 Porto.

Na verdade, o art.62, no1, alínea a), do ETAF atribui competência
aos TT 1 para conhecer dos recursos de actos de liquidação de receitas
tributárias. . . locais. . .
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Porém, é a lei que condiciona esse conhecimento - art.22, no2,
da Lei 1/87 - pelo TT1 depois da apreciação pelos órgãos executivos
da CM Porto - condição de procedibilidade (pressuposto processual).

Também o IRS e o CIRC e o IVA são impostos estaduais e, em
certos casos, só podem ser impugnados se houver reclamação prévia
(arts. 136, no1, 151, no1, 152, no3 a 5, 153, nos 2 e 3, do CPT). É
o império da lei que vale.

Mesmo que a receita tributária seja um imposto não se aplicava
o disposto no art.27, no1, da Lei 1/87, por não estar incluído na sua
previsão - impostos referidos no art.4, no1 e a derrama. São só estes
impostos e não quaisquer outros.

4. A R alega ainda que seria inadmissível que a reclamação e a
impugnação fossem decididas pelos mesmos órgãos e que um processo
de natureza contenciosa seria decidido por um órgão administrativo,
o que violaria o Princípio da Separação de Poderes, constitucional-
mente consagrado.

Na verdade, o art.22, no2, da Lei 1/87 refere «As reclamações e
impugnações dos interessados. . . são deduzidas. . .»

Todavia, a referência a impugnação dos interessados não quer sig-
nificar que haja impugnação judicial das receitas citadas no preceito.

Acontece que o termo impugnação pode ter vários sentidos: im-
pugnação administrativa ou impugnação graciosa e impugnação
judicial.

Se termos o art.158 do CPA apercebemo-nos que o preceito inclui
várias vias de ataque aos actos administrativos - as chamadas garantias
impugnatórias graciosas - que consideram os actos administrativos
invalidas ou inconvenientes.

Trata-se de uma reacção de um interessado contra um acto ad-
ministrativo já praticado quando tenha razões para querer a respectiva
revogação, modificação ou substituição por meio de impugnação junto
da própria Administração (cfr. Paulo Otero, As Garantias impug-
natórias dos particulares no CPA, na Scientia Jurídica (Janeiro-Junho
1992) - Tomo XLI, nos 235/237, p.49 e segs.; Vieira de Andrade,
Direito Administrativo e Fiscal, Lições ao 3o ano do Curso de
1995-1996, da Faculdade de Direito de Coimbra - Lições copiografadas
da Universidade de Coimbra, fls.91, Mário Esteves de Oliveira, Pedro
Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, Código do PA, comentado,
vol.II, Coimbra, Almedina, 1995, p.265 e segs.)

A impugnação será um meio gracioso através do qual o interessado
ataca um acto administrativo junto da própria Administração (cfr.
Freitas do Amaral, Direito Administrativo, Vol.IV, Lisboa, 1988, p.25
e segs).

Contudo, a garantia constitucional (art.268, no4, da CRP) não obsta
a que a lei imponha a necessidade de impugnação administrativa
prévia de certos actos administrativos praticados por subalternos (actos
definitivos), nem que exija uma necessidade concreta de protecção
judicial do particular por vezes inexistente em casos de actos já cons-
tituídos mas ainda não eficazes - será esse o sentido e o alcance
actual do art.25 da LPTA ao exigir que os actos sejam “definitivos
e executórios”. Ver ainda o acórdão no603/95, do Tribunal Cons-
titucional de 7.11.95, no DR, II série, no63, de 14.3.96, p.3484.

Tudo isto significa que o vocábulo impugnação não quer dizer só
impugnação judicial mas também impugnação graciosa ou admi-
nistrativa.

Tem de ter-se em consideração o contexto em que foi empregado
na lei.
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O art.22, no2, da Lei 1/87 não contraria o art.62, no1, alínea a),
do ETAF, pois tem a cobertura da alínea g) do mesmo preceito.

5. Saber se a receita tributária é uma taxa ou um imposto se o
RMO da Câmara Municipal do Porto é ou não inconstitucional são
questões que extravazam aquelas que são discutidas neste recurso
e não tem qualquer relação com a solução das questões em causa.

6. Em seguimento do exposto, as conclusões apresentadas pela R
não tem qualquer êxito, pelo que o recurso não pode alcançar pro-
vimento, por não se ter dado cumprimento à condição de proce-
dibilidade exigida pelo art.22, no2, da Lei 1/87, de 6.1.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo
o despacho recorrido, embora por fundamentos diversos.

São devidas custas pela R, fixando-se a procuradoria em sessenta
(60%) por cento.

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Oposição — Reversão da execução — Art.239, no2, alínea b),
do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A obrigação do responsável subsidiário é uma garantia
da obrigação tributária constante da execução fiscal.

2 — Se os bens do executado forem insuficientes para solver
a dívida exequenda e do acrescido, pode a execução re-
verter contra o responsável sem ser necessário que esteja
comprovada a inexistência de bens penhoráveis do
executado.

3 — Para evitar que se vendam bens do responsável antes
de estarem excutidos todos os bens do executado, pode
suspender-se a oposição e a reversão depois de efectuada
a penhora até que estejam excutidos todos os bens do
executado.

Recurso no No 21.300 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Ministério Público e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. RO-
DRIGUES PARDAL.

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

Eduardo Manuel Marques Henriques, residente na Praça Fernando
Pessoa, em Albergaria-a-Velha, tendo sido citado na qualidade de
responsável subsidiário da firma Ferum - Fundição Metalúrgica de
Águeda, Lda, veio deduzir oposição por aquela empresa ter bens
móveis e imóveis de sua propriedade e a reversão só poder ter lugar
quando os bens da executada tenham sido executados.
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O digno representante da Fazenda Pública, na sua contestação,
manifesta-se pela improcedência.

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
a oposição deve ser julgada procedente.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Aveiro julgou
a oposição procedente por a reversão só poder verificar-se quando
forem vendidos os bens penhorados e não com base na insuficiência
do património da sociedade executada.

Não se conformando com tal sentença, o digno representante da
Fazenda Pública interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

I. Na vigência do CPCI (art. 146o), a reversão só era viável depois
de se ter procedido à liquidação dos bens do património do devedor
originário;

II. O CPT (art. 239o, no 2) permite a reversão logo que verificada
quer a ”inexistência de bens, quer a ”insuficiência do património do
devedor”.

III. Se o legislador alterou a letra da lei e distingue em alíneas
separadas duas situações é porque em seu entender não são a mesma
coisa.

IV. O Mo Juiz ao julgar procedente a oposição por considerar
que é ilegal a reversão antes de se ter procedido à liquidação dos
bens do património do devedor originário, não fez correcta inter-
pretação da lei actualmente vigente.

Contra-alegando, o digno representante do Ministério Público ma-
nifesta-se pela confirmação da sentença recorrida por ainda não se
ter verificado a circunstância prevista no art. 239o, no 2 do CPT.

O Mo Juiz recorrido sustenta a decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1 A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) Sob o no 94/100675.4 corre termos pela RF de Águeda um pro-

cesso de execução fiscal para cobrança coerciva da quantia de
1.945.330$, proveniente de contribuição para o CRSS de Aveiro e
acrescido (cfr. o documento de fls. 10 — cópia da certidão constitui
o título executivo);

b) Essa execução foi instaurada contra Ferum — Fundição Me-
talúrgica de Águeda, Lda, com base numa certidão da qual esta so-
ciedade consta como devedora daquela quantia (cfr. o mesmo do-
cumento de fls. 10);

c) Por despacho do chefe da RF de 28.3.96, foi ordenada a reversão
da execução co o ora oponente (cfr. cópia desse despacho, a fls. 11,
bem como o no 2 da informação de fls. 14 e 15);

d) Este, na qualidade de responsável subsidiário, foi citado pes-
soalmente para os termos da execução em 12.4.95, na carta precatória
que para o efeito foi remetida à RF do concelho de Albergaria-a-Velha
(cfr. cópias da carta precatória e da certidão de citação a fls. 9 a
12, respectivamente, e o no 3 da informação de fls. 14 e 15).

e) E fez dar entrada nesta RF, em 11.3.95, a petição inicial destes
autos (cfr. a petição inicial, a fls. 2, e o carimbo de entrada naquela
RF que lhe foi aposto acima do cabeçalho);

f) No dito despacho em b) deixou-se escrito, para além do mais:
”Analisados os autos conclui-se:
— Que a executada não tem outros bens penhoráveis, para além

daqueles que se encontram nesse estado, cujo valor atribuído ascende
a penas a 4.050.000$;
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— Que para além desses bens existem outros que estão a ser ne-
gociados particularmente, com o valor base de 33.500.000$, mas para
os quais há apenas ofertas de 400.000$;

— Que foram vendidos bens (embora no despacho se tenha escrito
”vendidos vendidos, é manifesto o lapso de escrita) que renderam
10.105.000$, ainda não utilizados por não ter ainda recorrido o prazo
para a reclamação de créditos;

— Que a dívida que se está a exigir nos presentes autos respeita
a contribuição ao CRSS de Aveiro;

— Que a executada tem dívidas de contribuições à Segurança Social
no valor total de 80.819.327$, sendo 47.113.111$ de dívida exequenda
e 33.706.216$ de juros de mora».

E após enunciar os preceitos legais que considerou aplicáveis, os
arts. 13o do DL 103/80, de 9.5, e 239, no 2, do CPT:

Perante este quadro reveste a execução contra (...)». (cfr. a cópia
de fls. 11);

f) Os processos de execução pendentes contra a sociedade dita
em a) pela RFA foram remetidos ao Tribunal Judicial da comarca
de Águeda a fim de serem apensados ao processo de acção especial
de recuperação de empresas que aí corre termos sob no 899/94 (cfr.
parte final do ponto 3 da informação de fls. 14 e 15).

2. Resulta dos elementos trazidos ao processo que o problema
a decidir neste recurso consiste em saber se a execução pode reverter
contra o responsável subsidiário sem estarem excutidos os bens da
executada. Em última análise, trata-se de interpretar e aplicar cor-
rectamente o art. 239o do CPT.

Está provado nos autos que todos os bens da executada foram
penhorados e que alguns já foram vendidos, mas ainda não houve
graduação de créditos — e que o produto da venda dos bens não
é suficiente para solver a dívida exequenda e acrescido, tendo em
conta o montante total da dívida exequenda.

Em face desta situação, o chefe de repartição de finanças ordenou
a reversão da execução contra o responsável, o ora oponente, por
insuficiência do património do devedor para a satisfação da dívida
exequenda e acrescido (art. 239o, no 2, alínea b), do CPT).

Será legal tal procedimento? Sabe-se que a execução fiscal é ins-
taurada para se obter o pagamento da dívida exequenda e acrescido
a qual não fora paga no prazo de cobrança voluntária.

Todos os bens do executado susceptíveis de penhora respondem
pelo pagamento da obrigação tributária (cfr. art. 601o do Cód. Civ.).

A obrigação do responsável subsidiário é uma garantia da obrigação
tributária constante da execução fiscal.

Nos termos do art.146 do CPCI, a execução só revertia contra
os responsáveis na falta de bens penhoráveis do executado e dos
seus sucessores. A reversão só se verificava depois de excutidos todos
os bens do executado.

Porém, o art. 239o, no 2, do CPT veio dispor:
”O chamamento à execução dos responsáveis subsidiários depende

da verificação de qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Inexistência de bens penhoráveis do devedor e seus sucessores;
b) Insuficiência do património do devedor para a satisfação da

dívida exequenda e acrescido.».
Este preceito tem como pressuposto o pagamento da dívida exe-

quenda. Se os bens do executado forem insuficientes para esse pa-
gamento, pode a execução reverter contra o responsável subsidiário,
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pois este funcionou como uma garantia da obrigação tributária em
execução fiscal.

Portanto, na economia da transcrita alínea b), não é necessário
que esteja comprovada a inexistência de bens penhoráveis de exe-
cutado, que estejam excutidos todos os bens do executado e que o
produto da venda dos bens penhorados não seja suficiente para o
pagamento da dívida exequenda para haver reversão contra o res-
ponsável, bastando a insuficiência do património do executado para
satisfação da dívida exequenda e acrescido.

Quer dizer: pode decretar-se a reversão logo que se verifique a
insuficiência do património do executado mesmo antes de se apurar
que o produto da sua venda seja insuficiente para o pagamento das
dívidas exequendas.

Porém, o responsável não pode ficar sem defesa. Pode opor-se
à execução [art. 286o, no 1, alínea b), do CPT), procedendo-se à pe-
nhora dos bens logo que for admitida a oposição (arts. 255o, no 5,
e 294o do CPT].

Depois, para evitar que se vendam bens do responsável e ainda
não estejam excutidos todos os bens do executado, não se conhecendo
ainda o produto dos bens vendidos ou não se sabe quais as verbas
que na graduação de créditos são atribuídas à dívida exequenda, deve
suspender-se a oposição e a execução fiscal até que sejam vendidos
todos os bens e aplicado o produto da venda no pagamento da dívida
exequenda.

Assim não poderá o responsável arguir a sua ilegitimidade, de-
monstrando que ainda há bens penhoráveis do executado suficientes
para solver a dívida exequenda e acrescido.

A reversão da execução, nestas condições, traduz-se numa garantia
da dívida exequenda.

Por outro lado, com este entendimento dá-se virtualidade à alínea b)
do no 2 do art. 239o do CPT, pelo que a reversão pode ocorrer logo
que se verifique a insuficiência dos bens do executado para pagamento
da dívida exequenda e acrescido, não sendo necessário esperar pela
venda de todos os bens do executado.

Na verdade, uma coisa é a reversão da execução contra o responsável
destinada a materializar a garantia da obrigação tributária e outra
será a venda dos bens penhorados que só deverá ocorrer quando
já estiverem excutidos todos os bens penhoráveis do executado e apu-
rado o produto da sua venda e se verificar que é insuficiente para
solver a dívida exequenda e acrescido.

3. Revertendo este entendimento ao caso dos autos, apura-se que
foram penhorados todos os bens da sociedade executada, que as dí-
vidas ascendem a 80.819.327$, que já foram vendidos bens penhorados
por 4.050 contos, 10.105 contos e há outros a que foi atribuído o
valor de 33.500 contos mas que só há ofertas de 400 contos, que
os processos de execução fiscal foram enviados ao Tribunal Judicial
de Águeda para serem apensados ao processo de acção especial de
recuperação da empresa que corre naquele Tribunal.

Assim, preenche-se a moldura prevista no art.239, no2, alínea b),
do CPT.

Deste modo, a sentença recorrida não pode manter-se por não
ter interpretado e aplicado correctamente a lei.

Como existe a correr a acção especial de recuperação (arts. 264o,
no 1, do CPT e 29o e 53o do CPEREF), deve o processo ficar suspenso
até que sejam devolvidos os processos, quando cessar o processo de
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recuperação ou finda a falência (art. 264o, no 4, do CPT), prosseguindo
a execução contra o responsável pela quantia que se mostrar em
dívida (art. 264o, no 5, do CPT).

4. Nestes termos, acordam em revogar a sentença recorrida, man-
tendo a reversão da execução, mas suspendendo o processo até à
devolução do processo de recuperação da empresa.

São devidas pelo oponente na 1a instância mas neste Supremo Tri-
bunal não são devidas custas por o recorrido não contra-alegar (art. 3o

da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto Complementar - Contribuição Industrial-Inexistência
de acto destacável - Não suspensão da liquidação - Erro
na determinação da matéria colectável - artos 58o e 59o

do C.I.Complementar.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Em sede de liquidação de imposto complementar não
existe acto destacável nem relação de prejudicialidade
do pressuposto de facto do imposto parcelar - contribuição
industrial - relativamente à liquidação do Imposto Com-
plementar já que é a própria lei-arto 58o do CIC que
exclui a impugnação autónoma de qualquer acto pres-
suposto de fixação da matéria colectável.

II — Nos termos do art.58o parágrafo único do C.I.C. a re-
clamação ou impugnação deverá circunscrever-se à li-
quidação do imposto complementar, não podendo delas
conhecer-se na parte em que tenham por fundamento
erro na determinação da matéria colectável dos impostos
parcelares.

III — A impugnação da fixação da matéria colectável do im-
posto parcelar - contribuição industrial - não suspende
a liquidação do imposto complementar.

IV — Mas se a matéria colectável do imposto parcelar for anu-
lada, tal facto importa a anulação do imposto comple-
mentar - arto59o do C.I.C.

RECURSO No 10.529 em que é recorrente Vítor Hugo da Silva Cor-
deiro e recorrido Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Vítor Hugo da Silva Cordeiro, identificado nos autos, não se con-
formando com a sentença de 10.12.88 proferida pelo Tribunal Tri-
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butário de 1a instância de Lisboa (3o Juízo) que julgou improcedente
a impugnação judicial deduzida contra a determinação da matéria
colectável que serviu de base a liquidação do imposto complementar
dos anos de 1981, 1982 e 1984, nos montantes de 911.166$00,
502.849$00 e 401.272$00 efectuada pela Repartição de Finanças de
Cascais, interpôs recurso directamente para este STA, cujas alegações
apresentam o seguinte quadro conclusivo:

«1a- A impugnação judicial da liquidação da contribuição industrial
dos anos de 1981, 1982 e 1984, oportunamente deduzida pelo im-
pugnante, ora recorrente, constitui uma questão prejudicial por si
apresentada contra a liquidação do imposto complementar respeitante
aos referidos anos;

“2a- O contribuinte ora recorrente não está impedido, pelo facto
de não poder atacar o acto tributário de liquidação do imposto com-
plementar que engloba todos os rendimentos parcelares, incluindo
o proveniente de contribuição industrial, de pedir a suspensão da
liquidação do imposto complementar com fundamento em erro na
determinação da matéria colectável, por inexistirem, ainda, os pres-
supostos de facto da tributação.

3a Assim o entende a doutrina expressa pelos mestres em matéria
fiscal (v. gr. Alberto Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário
- Coimbra, 1972, págs.243 a 258; Alfredo José de Sousa e José da
Silva Paixão, in Código de Processo das Contribuições e Impostos”
Comentado e Anotado - Coimbra 1982, nota 71 ao arto89o pág.286).

Termos em que (...) deverá conceder-se provimento ao recurso
e revogar-se a douta sentença.»

Não houve contra-alegação.
O Exmo Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido de que o recurso não merece provimento explicitando
que “para além daquilo que se diz na douta sentença recorrida, importa
talvez salientar que o triunfo da tese do ora recorrente - de que
a impugnação do acto de fixação da matéria colectável em sede de
contribuição industrial, nos termos do arto78o do Cód. Cont. Industrial
importa a paralisação da liquidação do sobreposto imposto comple-
mentar - ladeia por completo a restrição, imposta pelo parágrafo
único do arto58o do respectivo Código já que a mesma implicaria
que se atribuíssem no âmbito daquele imposto efeitos à mera im-
pugnação, em sede própria da matéria colectável dos impostos par-
celares (se se proíbe o mais, igualmente se proíbe o menos)».

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual a sentença recorrida deu como provado:
“a) Na sequência de exame à escrita do impugnante, levado a efeito

em 1985, os lucros tributáveis em contribuição industrial dos anos
de 1981, 1982 e 1984 foram fixados em 4.827.280$00, 4.485.920$00
e 5.028.403$00, respectivamente.

b) O impugnante deduziu impugnação contra esses actos de fixação
da matéria colectável.

c) O impugnante não apresentou a declaração de rendimentos para
efeitos de tributação em imposto complementar em consequência de
tal fixação.

d) A Repartição de Finanças procedeu à liquidação de imposto
complementar referente a cada um daqueles anos nos montantes de
916.166$00, 502.849$00 e 401.272$00, respectivamente.

Ao analisar a petição inicial da impugnação e a resposta do re-
presentante da Fazenda Pública, e tendo presente a matéria fáctica
estabelecida, escreveu-se na sentença recorrida:
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«Na introdução da petição inicial o impugnante diz deduzir im-
pugnação contra a determinação da matéria colectável que serviu
de base à liquidação de imposto complementar e invoca os artos 58o

do C.I.Comp. e o 89o do CPCI. Mas no arto5o da petição declara
que não visa directamente nem o montante em que foi fixada a matéria
colectável nem a liquidação naquela fundada.

- Ao formular o pedido, não pede a anulação de qualquer acto,
mas que se ordene que o acto de liquidação de imposto aguarde
a solução para o problema questionado relativamente à determinação
da matéria colectável que lhe serviu de base.»

«Analisada rigorosamente a petição inicial - continua a sentença
- seria inepta por ininteligibilidade da causa de pedir e do pedido».

Porém a mesma sentença acabou por conhecer do pedido apoian-
do-se na interpretação dada pelo representante da Fazenda Pública
à petição no sentido de que o impugnante ataca os actos de liquidação
de imposto complementar com fundamento em que a impugnação
da determinação da matéria colectável em imposto parcelar cujo ren-
dimento foi englobado deveria implicar a suspensão da liquidação
do imposto complementar, sendo certo que “o impugnante, notificado
da resposta não contrariou esta interpretação (sic).

Entrando na apreciação de fundo a sentença recorrida, após sa-
lientar que o que está em causa é a questão de saber se a impugnação
da fixação da matéria colectável dos impostos parcelares cujo ren-
dimento é englobado implica a suspensão da liquidação de imposto
complementar, propendeu para a inexistência de acto destacável no
processo de liquidação de imposto complementar, para efeitos de
impugnação contenciosa, pelo que não pode invocar-se “a relação
de prejudicialidade entre a impugnação da determinação do aspecto
quantitativo do pressuposto de facto do imposto parcelar e a liquidação
de imposto complementar no sentido de que a liquidação deste deva
esperar que aquela determinação se torne caso resolvido”, face ao
disposto no arto58o parágrafo único do C.I.C. para excluir tal
suspensão.

Contrapõe o recorrente logo na 1a das suas conclusões que a im-
pugnação judicial da liquidação da contribuição industrial (...) constitui
uma questão prejudicial por si apresentada contra a liquidação do
imposto complementar, e que, por isso, “não está impedido, pelo
facto de não poder atacar o acto tributário de liquidação do imposto
complementar que engloba todos os rendimentos parcelares incluindo
o proveniente de contribuição industrial, de pedir a suspensão da
liquidação do imposto complementar, com fundamento em erro na
determinação da matéria colectável, por inexistirem, ainda os pres-
supostos de facto da tributação” (concl. 2a).

Ora, sobre esta problemática há que referir, como o fez a sentença
recorrida que no caso dos autos, não pode falar-se em acto destacável
e em relação de prejudicialidade do pressuposto de facto do imposto
parcelar relativamente à liquidação do imposto complementar, uma
vez que é a própria lei - arto58o do C.I.C. - a excluir a impugnação
autónoma de qualquer acto pressuposto de fixação da matéria
colectável.

Na verdade, como refere o parágrafo único daquele artigo, a re-
clamação ou impugnação deverá circunscrever-se à liquidação do im-
posto complementar, não podendo delas conhecer-se na parte em
que tenham por fundamento erro na determinação da matéria co-
lectável dos impostos parcelares.
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Mostram os autos que o impugnante ora recorrente reagiu con-
tenciosamente contra a fixação da matéria colectável do imposto par-
celar (contribuição industrial) pelo que não podia a Administração
Fiscal - porque a lei lho veda - esperar que a existência de tais ren-
dimentos se torne indiscutível, de forma consolidada na ordem ju-
rídica, para só depois proceder à liquidação do sobreposto imposto
complementar, correndo-se o risco de caducidade do direito à liqui-
dação nos prazos legais.

Não pode, pois, quer a Administração Fiscal quer o Tribunal Tri-
butário proceder ou ordenar a suspensão da liquidação do imposto
complementar, ao contrário do que sustenta o impugnante/recorrente.

Tal procedimento funda-se numa imposição legal, sem que isso
constitua ausência de garantias para os contribuintes uma vez que,
como resulta do disposto no arto59o do mesmo Código de Imposto
Complementar, as anulações dos impostos parcelares importam, quan-
do for caso disso, a consequente anulação oficiosa do imposto
complementar.

No caso dos autos, se o recorrente vier a ter ganho de causa na
impugnação da fixação da matéria colectável do imposto parcelar,
obviamente que tal circunstância se reflecte provavelmente, para si,
no âmbito da liquidação do imposto complementar, de forma oficiosa.

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

Custas pelo recorrente fixando-se a procuradoria em 40%.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo.
Recurso da 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 da decisão de um Tribunal Tributário de 1a

instância, se não tem por fundamento exclusivamente ma-
téria de direito, por força do art.32o no1 alín.b) do
E.T.A.F.

II — Discutindo-se questão de facto no recurso é competente
para o seu conhecimento o Tribunal Tributário de 2a

instância, nos termos do arto41o no1 alín.a) do ETAF.

RECURSO No 14.087 em que é recorrente Pinto & Bentes Lda.
e recorrido Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo Sr. Conso

Dr. ABÍLIO BORDALO.
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Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Pinto e Bentes, Lda identificada nos autos deduziu, perante o Tri-
bunal Tributário de 1a instância de Lisboa, e ao abrigo do disposto
no arto84o do CPCI e com os fundamentos do arto5o do mesmo Código,
impugnação parcial contra a fixação da matéria colectável que lhe
fora fixada pela Repartição de Finanças do 4o Bairro de Lisboa re-
ferente a contribuição industrial grupo A do exercício de 1984, pre-
cedida de reclamação ordinária, com fundamento em divergência de
taxas para amortização de “Guias e Guindastes”, “Casas Amovíveis”
e compressores, com fundamento de que se está perante um caso
de preterição de formalidades legais.

Por sentença de 25.9.91 o Mmo Juiz daquele Tribunal (8o Juízo)
julgou improcedente a impugnação sob a consideração decisiva de
que “as taxas sobre as quais se verifica o desacordo entre a impugnante
e a administração fiscal são referenciados na 2a declaração mod.2
posteriormente apresentada em substituição da primeira (1a) sem que
naquela se tenha requerido em termos fundamentados isto é, não
se alega a existência de qualquer erro de facto ou de direito, não
estando a administração fiscal vinculada a retirar consequências que
a impugnante pretende da 2a declaração pelo que se configura esta
sem a relevância alegada.

Inconformada com tal decisão veio a impugnante interpor recurso
directamente para este STA cujas alegações apresentou oportuna-
mente, concluindo do seguinte modo:

«I - Recorre-se da decisão da impugnação que julgou improcedente
a pretensão da impugnante em ver anulado parte do valor da fixação
da matéria colectável feita pelo chefe da Repartição de Finanças do
4o Bairro Fiscal de Lisboa;

II - A Administração Fiscal tinha efectivo conhecimento, por ser
prática em anos anteriores que o contribuinte utilizava taxas de valor
superior às da tabela anexa à Portaria nos 5 e 6;

III - Ao não aceitar a utilização das taxas de amortização indicadas
pelo contribuinte e atendendo ao exposto no arto5o - XIV do presente
recurso, é implícita a divergência de critérios assumidos;

IV - De tal facto resultaria que a Administração Fiscal tinha de
notificar a contribuinte, dando cumprimento ao preceituado no corpo
do arto138o do CPCI por forma a permitir a defesa do contribuinte
através do Recurso Hierárquico, a que acrescem as razões expostas
no arto5o XVI do recurso;

V - Também a Administração, em caso de qualquer dúvida na
concretização da aplicação das taxas ou na utilidade da Declaração
Mod.2 podia e devia ter utilizado as prerrogativas do arto49o do C.C.I.;

VI - A entrega da segunda declaração Mod.2 é sempre relevante
pelos motivos indicados no arto5o - XVII;

VII - Com tal comportamento, a Administração Fiscal cometeu
o vício de preterição de formalidades legais.

Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a sen-
tença recorrida ser revogada, ordenando-se a anulação do Acto Tri-
butário na parte em que se recorre - 4.433.253$00...»

Não houve contra-alegação.
O Exmo Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido de que se torna necessário ampliar a matéria de facto,
ao abrigo dos artos 729o e 730o do C.P.C. uma vez que “para decidir
há que estabelecer se na declaração entregue em 30.5.85 a Recorrente
mencionou ou não as causas que a seu ver justificariam o depere-
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cimento mais rápido que o normal dos bens do seu activo imobilizado,
pois ao partir daí se pode concluir se, ao decidir como decidiu, a
Administração Fiscal divergiu do critério da recorrente (cfr. o arto138o

do C.C.I. e Portaria no737/81, de 29 de Agosto, arto7o) sendo certo
que se a recorrente não justificou não ocorre divergência de critérios
entre ela e a Administração...», factor esse que «não está assente
na sentença recorrida».

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual a sentença recorrida deu como provado que:
«a) a impugnante apresentou em 30.5.85 a declaração modelo no2

de Contribuição industrial relativa ao exercício de 1984;
b) a impugnante apresentou em 13.2.86 outra declaração modelo

no2 de Contribuição industrial relativa ao exercício de 1984, onde
as taxas praticadas para amortização de “Gruas e Guindastes”, “Casas
Amovíveis” e “Compressores”, foram respectivamente de 20%, 25%,
25%, 33,33% e 33,33%;

c) na fixação da matéria colectável, a administração fiscal atendeu
à declaração apresentada em 30.5.85».

Previamente à apreciação da questão de fundo, cuja matéria se
mostra vertida nas conclusões e que delimitam objectivamente o re-
curso uma outra questão logra prioridade de conhecimento por ser
de ordem pública e preceder a apreciação de todas as demais questões
e que é a da competência do Tribunal (arto3o da LPTA ex vi arto2o

do CPT).
A infracção às regras de competência em razão da hierarquia de-

termina a incompetência absoluta do Tribunal, a qual é de conhe-
cimento oficioso e pode ser suscitada pelos interessados ou pelo Mi-
nistério Público até ao trânsito em julgado da decisão final (art.45o

2 do CPT).
Nos termos das disposições conjugadas dos artos 21o no4, 32o no1

alín.b) e 41o 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;
a Secção de Contencioso Tributário do STA apenas conhece de direito
nos processos julgados inicialmente pelos Tribunais Tributários de
1a instância.

Importa, por isso, averiguar se a matéria das conclusões é exclu-
sivamente de direito ou se também nelas se inscreve matéria de facto.

Ora da análise das conclusões retira-se que a recorrente afirmou
que “a Administração Fiscal tinha efectivo conhecimento, por ser
prática em anos anteriores que o contribuinte utilizava taxas de valor
superior às da tabela anexa à Portaria nos 5 e 6” (concl.II); que “ao
não aceitar a utilização das taxas de amortização indicadas pelo con-
tribuinte (...) é implícita a divergência de critérios assumidos”
(concl.III); que a alegação resumida na conclusão VI de que a entrega
da 2a declaração foi feita antes da análise interna feita pelos serviços
à 1a declaração (cfr. fls.78v.) e tanto assim que a Administração Fiscal,
numa 1a fase tinha a intenção de aprovar o acto de apresentação
da 2a declaração mód.2 porquanto esta só foi inicialmente enviada
aos Serviços de Fiscalização Tributária preterindo a 1a declaração
(fls.72).

É inquestionável que todas estas asserções traduzem matéria de
facto, por exprimirem ocorrências da vida real nada tendo a ver com
a simples interpretação e aplicação das regras de direito aplicáveis,
donde se conclui que o objecto do recurso tem por fundamento matéria
de facto e de direito, sendo certo que tal matéria não foi levada
ao probatório da sentença.
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Para conhecer de facto e de direito é, nos termos do arto39o do
ETAF o Tribunal Tributário de 2a instância, escapando, como se
assinalou, à competência deste STA que em tais processos inicialmente
julgados na 1a instância, não dispõe de poderes de cognição para
o efeito.

Temos assim que o recurso não versa exclusivamente matéria de
direito o que exclui a competência deste STA (Secção de Contencioso
Tributário).

É nestes termos que se acorda em julgar incompetente, em razão
da hierarquia, este STA, sendo competente o Tribunal Tributário
de 2a instância para do recurso conhecer.

Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça em 25.000$00
e 40% da procuradoria.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Agostinho Castro Martins — José Joaquim Almeida Lopes
(vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente: Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o Tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

525

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nova lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas de 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Conso. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar exclusivamente matéria de direito. Mas como a verificação deste
requisito depende da distinção entre o facto e o direito, e essa distinção
nem sempre é fácil, considerou mais prudente subordinar a aplicação
do recurso per saltum à exigência de uma declaração formal do re-
corrente no sentido da aceitação plena da matéria de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (E.T.A.F.), apro-
vado pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no

1, al. b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões
dos tribunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento
em matéria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se
o recurso não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, com-
petente para dele conhecer não é o S.T.A. mas o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Como se vê, o E.T.A.F. optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o S.T.A.: desde que o recorrente, sabendo que podia
recorrer da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o S.T.A., não pode deixar de
se entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
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II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Conso. CAM-
POS COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se enten-
dimento diferente, em face do disposto no arto 681o do C.P.C..Com
efeito, é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer
quem tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação
da decisão da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação
tácita aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente
incompatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o S.T.A., quando se podia recorrer de facto para
a 2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de E.T.A.F. aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Desistência. Termo. Condenação em
custas.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Deduzida impugnação judicial contra acto tributário pode
a impugnante desistir da mesma, através de termo no
processo.

II — Tal desistência deve ser tributada em custas.

Recurso no: 17.500, em que foi Recorrente o Ministério Público e
Recorrido Auto Sueco (Coimbra) Lda e do qual foi Relator o Exmo

Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Auto-Sueco (Coimbra) Lda, com sede em Marcos da Pedrulha-
-Coimbra impugnou judicialmente perante o Tribunal Tributário de
1a instância de Coimbra a matéria colectável que lhe foi determinada
bem como a liquidação da contribuição industrial grupo A, imposto
extraordinário sobre lucros e juros compensatórios respeitantes aos
exercícios de 1984 a 1987.

Juntou vários documentos entre eles o Doc.7 - cópia da petição
de recurso hierárquico para o Ministro das Finanças, nos termos do
§ 1o do arto 138o do C.C. Industrial, da decisão da Direcção-Geral
das Contribuições e Impostos que envolvia divergências de critérios
com a recorrente, tudo relativamente aos referidos exercícios de 1984
a 1987.
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Ultimada a inquirição de testemunhas arroladas na impugnação
e após a alegação por escrito das partes, mas antes de proferida sen-
tença, veio a impugnante juntar aos autos, com o requerimento de
fls. 375, fotocópia de um ofício dimanado da Direcção de Serviços
de Fiscalização Geral da Direcção-Geral das Contribuições e Impos-
tos(fls. 375-A) que fora endereçado à impugnante informando-a de
que por despacho de 29.3.93 do Subsecretário de Estado Adjunto
do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, foi deferido o
pedido de revisão proferido em 19-12-89 pelo SEAF em recurso hie-
rárquico nos termos do arto 138o do C.C.Industrial relativamente aos
exercícios de 1984 a 1987.

No dito requerimento, a impugnante solicitou se considerasse a
desistência e, para efeitos de culpa, a mesma se deve à inutilidade
superveniente da lide por efeitos do deferimento da sua aludida pre-
tensão no recurso hierárquico.

Ouvida a Fazenda Pública, veio o seu requerente dizer que a de-
sistência deve ter lugar por termo no processo ou por documento
autêntico nos termos do arto 300o 1 do C.P.C. e que a pretensão
da impugnante não obedece aos requisitos de forma estabelecidos
naquele normativo.

Por seu lado, o Exmo Magistrado do Ministério Público junto da-
quele Tribunal tomou posição, em “vista” que lhe foi dada, susten-
tando o entendimento de que como o “acto impugnado foi revogado
por despacho do Subsecretário de Estado Adjunto, a impugnação
ficou sem objecto” daí concluindo que “deve julgar-se extinta a ins-
tância por impossibilidade superveniente da lide (arto 287o alin e),
não havendo lugar a custas (arto 447 no 1 tal como aquele do CPC”).

O Mmo Juiz ordenou em seguida (em 12-5-93 - fl. 379) a notificação
da impugnante para em cinco dias dar cumprimento integral ao dis-
posto no no 1 do arto 300o do C.P.C. a que se seguiu o “Termo
de desistência do pedido (fls. 380) sobre o qual recaiu a seguinte
decisão judicial em 21.5.93 (fls. 381):

“Por ser válida quer quanto ao objecto quer quanto à validade
da desistente, julga-se, por sentença, válida a desistência constante
do termo de desistência do pedido de fls. 380.

Custas pela autora-desistente”.
O Exmo Magistrado do Ministério Público dizendo-se inconformado

com as decisões de fls. 379 e 381 delas veio interpor recurso di-
rectamente para a 2a Secção deste STA cujas alegações apresentou
o seguinte quadro conclusivo que assim se resume:

“ 2a No seu parecer de fls. 378/378v , o ora recorrente defendeu
que se devia, desde logo julgar extinta a instância, por impossibilidade
superveniente da lide nos termos do arto 287o alín. e) e 447o 1 do
C.P.C., não havendo lugar a custas;

3a Todavia o Sr. Juiz recorrido, antes de proferir a decisão final,
decidiu ordenar a notificação da impugnante para em 5 dias dar cum-
primento integral ao disposto no no 1 do arto 300o daquele Código;

4a Lavrado o termo de desistência o Sr. Juiz “a quo” julgou por
sentença válida a desistência ...” condenando a “autora-desistente ”
na totalidade das custas pois não determinou qualquer redução nas
mesmas; por outro lado não se pronunciou, como devia acerca de
questão suscitada no parecer aludido na Conclusão 2a.

5a No entanto, conforme é entendido pacificamente, pela juris-
prudência, revogado pela Administração no decurso de um processo
contencioso - de recurso ou de impugnação - o acto administrativo
impugnado, fica extinta, desde logo, a instância, por impossibilidade
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superveniente da lide, sem pagamento de custas, nos termos dos artos
287o alínea e) e 447o no 1 atrás referidos;

6a Daí que fosse vedado ao Sr. Juiz a quo prosseguir com o processo
que fosse lavrado termo de desistência, sendo certo, por outro lado
que o termo “desistência” utilizado pela impugnante não tem o mesmo
sentido técnico - jurídico - do termo desistência, utilizado na alín.
e) do arto 287o e no arto 300o do CPC. visto que a impugnante,
em boa verdade, apenas pretendeu informar o Tribunal de que o
acto impugnado em causa já tinha sido revogado, razão pela qual
se desinteressava do prosseguimento do processo que, na sua óptica
deveria findar, sem o pagamento de custas através da extinção da
instância por inutilidade superveniente da lide;

7a Violados foram, pois, os comandos dos citados artos 287o alín.e)
e 447o no 1, por erro de interpretação, com manifesto prejuízo da
impugnante.

8a A falta de pronúncia sobre a questão suscitada no aludido parecer
do ora recorrente integra uma das causas de nulidade da sentença
previstas no arto 144o do CPT, que agora se argúi;

9a Assim, na procedência deste recurso devem ser revogadas as
decisões recorridas, substituindo-se por outra através da qual se julgue
extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide, sem
pagamento de custas”.

Não houve contra-alegação.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Os autos patenteiam as seguintes ocorrências processuais.
1 - A impugnante Auto-Sueco (Coimbra) Lda, deduziu impugnação

judicial contra a matéria colectável e liquidação da Contribuição In-
dustrial grupo A, imposto extraordinário sobre lucros e juros com-
pensatórios respeitantes aos anos de 1984 a 1987 apurados em re-
sultado do exame à escrita.

2 - A impugnante, no decurso da impugnação, antes de proferida
sentença juntou ao processo requerimento no qual solicitou se con-
siderasse a desistência da instância e do pedido , e fosse tomada
em consideração para efeitos de custas o teor do ofício de fls. 375-A.

3 - Ouvida a Fazenda Pública sobre o pedido de desistência veio
esta dizer que deve ter lugar por termo no processo ou por documento
autêntico.

4 - De opinião diferente foi a promoção do Exmo Magistrado do
Ministério Público, ora recorrente, defendendo que uma vez revogado
o actor impugnado este ficou sem objecto devendo julgar-se extinta
a instância por impossibilidade superveniente de lide, não havendo
lugar a custas.

5 - Notificada para o efeito, a impugnante veio aos autos lavrar
termo de desistência do pedido que, por sentença subsequente, foi
julgada válida a desistência com a condenação em custas a au-
tora-desistente.

6 - É desta decisão e também do despacho que ordenou a notificação
da impugnante para cumprimento do no 1 do arto 300o do C.P.C.
- lavrar termo de desistência - que vem interposto recurso pelo ilustre
Magistrado do Ministério público junto daquele Tribunal.

Como decorre das conclusões das alegações, vem reiterada a defesa
da promoção de fls. 378/378v no sentido de que após a junção do
oficio pela impugnante junto com o requerimento já referido, que
deveria ter sido julgada a extinção da instância por impossibilidade
Superveniente da lide, reagindo ainda contra o facto de se ter lavrado
termo de desistência e contra a condenação em custas.

529

Da 8a conclusão das alegações resulta a arguição de nulidade por
falta de pronúncia por o Mmo Juiz não se ter pronunciado imedia-
tamente a seguir ao seu parecer-promoção sobre a pretendida extinção
da instância.

Por aqui se começa tendo presente o disposto no no 2 do arto

660o do C.P.C., segundo o qual devem ser resolvidas todas as questões
que tenham sido submetidas à apreciação do Tribunal, exceptuadas
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

Importa observar que o Mmo Juiz, no intuito de assegurar o prin-
cipio do Contraditório, em vez de se pronunciar sobre a promoção
ou parecer do Ministério Público entendeu por bem ordenar que
fosse ouvida a Fazenda Pública bem como o Ministério Público sobre
o teor do requerimento em que a impugnante manifestava a intenção
de desistir do pedido e solicitava se tivesse em consideração para
efeitos de custas.

Não se pode dizer que, com tal procedimento do Mmo Juiz, se
configure qualquer omissão de pronúncia, tanto mais que, na sequên-
cia da posição defendida pela Fazenda Pública veio a ser lavrado
termo de desistência no processo, satisfazendo assim a pretensão da
impugnante que manifestou vontade de desistir do pedido formulado
através da impugnação judicial por si deduzida.

Não se vê, pois, caracterizada a pretendida nulidade por omissão
de pronúncia.

Relativamente ao “Termo de desistência”, contra o qual se insurge
o Exmo Recorrente, ele é apenas o resultado da intenção expressa
no requerimento da impugnante quanto à desistência, em confor-
midade com a lei (arto 300o 1 do C.P.C).

Importa advertir que o direito de impugnar e o direito de desistir
da mesma impugnação se inserem no quadro dos chamados direitos
disponíveis (cfr. arto 299 do C.P.C), independentemente das razões
ou motivações do titular respectivo, pelo que o pedido formulado
no requerimento é legítimo, havendo no entanto necessidade de dar
forma legal ao requerido e que - no caso - podia ter lugar através
do referido termo nos autos.

Por seu turno o Mmo Juiz, na sequência da formalização legal
mencionada, limitou-se a proferir a respectiva decisão de acordo com
o disposto no no 3 do arto 300o do C.P.C.

Resta a questão da condenação em custas a qual não suscita reparos,
dentro do principio da causalidade, já que o termo do prosseguimento
do processo ficou a dever-se, tal como vem sendo dito, a actuação
da impugnante que com o seu requerimento pretendeu desistir da
impugnação judicial.

Bem andou o Mmo Juiz, pois, ao condenar em custas a impugnante
desistente.

Ora, uma vez que o processo estava preparado, sem necessidade
de mais diligências para a decisão da extinção por desistência da
impugnante, ficava com a sua prolação, como ficou, prejudicada a
indagação e eventual posterior decisão de extinção da instância por
inutilidade superveniente da lide o que dispensava o Tribunal de apre-
ciar esta outra questão nos termos da parte final do no 2 do citado
arto 660 do C.P.C.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela de Custas).

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Martins.
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Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Competência do Tri-
bunal Tributário de 2.a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA para um recurso é de conhecimento oficioso
e prioritário.

2 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instância que não se restrinja a matéria de direito.

3 — É questão de facto saber se o contribuinte recebeu co-
municação a anunciar a data da abertura do cofre para
cobrança virtual ou qualquer aviso nos termos do arto 23o

do CPCI.

Recurso n.o 18.838. Recorrente: Salvado & Fontes, L.da; recorrido:
Fazenda Pública; relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. SALVADO & FONTES, L.DA, com sede na Amadora, impugnou
liquidações oficiosas de IVA respeitantes aos anos de 1986 e 1987.

Por Sentença de 24-9-94 (fls. 87-90) o Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância de Lisboa (4o Juízo, 2a Secção, processo no 174/94) julgou
a impugnação improcedente por entender verificada a excepção pe-
remptória da sua extemporaneidade, com a consequente caducidade
e “extinção do direito de acção”.

De tal decisão sobe o presente recurso per saltum, interposto pela
impugnante, que o minutou a fls. 109-111.

Em contra-alegação a Fazenda Pública sustenta que o recurso im-
procede, devendo confirmar-se a sentença recorrida.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) arguiu a incompetência
deste STA em razão da hierarquia por o recurso não versar apenas
matéria de direito, já que no corpo e nas conclusões das suas alegações
o recorrente alega factos que a sentença recorrida não dá como
provados.

Notificadas as partes para responderem a esta questão prévia, só
a Fa Pa o fez para concordar com a posição assim sustentada pelo
Mo Po, pois também entende que o recurso não tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito.

2. Há que resolver, por conseguinte, a questão, de conhecimento
oficioso e prioritário (cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o

e ss. do CPC61), da competência, em razão da hierarquia, desta Secção
do STA, para onde um recurso, como o presente, de decisão de um
tribunal tributário de 1a Instância só pode subir per saltum quando
verse exclusivamente matéria de direito [cfr. artos 21o, no 4 e 32o,
no1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]: se envolver pronúncia sobre

531

matéria de facto, a competência para o julgar cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância (cfr. artos 41o, no 1, al. a), do ETAF e 167o

do CPT].
3. E entendemos que procede tal arguição.
Na verdade, ao longo da minuta de recurso e, mais sinteticamente,

nas suas conclusões a recorrente alega não ter recebido de ninguém,
designadamente da repartição de finanças ou da tesouraria da Fazenda
Pública, aviso ou comunicação a anunciar a data da abertura do cofre
para cobrança virtual (pois só lhe foi notificado o início da cobrança
eventual em 30-1-91, com a menção de que a mesma se converteria
em virtual) ou qualquer aviso nos termos do arto 23o do CPCI, o
que, segundo ela, são nulidades absolutas e vícios de forma por pre-
terição de formalidades legais.

Ora da especificação factual feita na sentença não constam esses
dados de facto assim alegados pela recorrente como defesa contra
a excepção peremptória com que a sentença a surpreendeu.

4. Conclui-se que a recorrente estriba o seu recurso em fundamentos
de facto que a sentença não julgou provados, pelo que o mesmo
não versa exclusivamente matéria de direito.

Assim, abstemo-nos de julgar o recurso, por esta Secção do STA
ser incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer e de-
claramos para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância
(cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 25.000$ e 10.000$ (§ único do art.o 5o, por remissão
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Agostinho Castro Martins —
João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Termo inicial. Termo final. Co-
brança eventual. Aplicação da lei no tempo. Aplicação
retroactiva.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para verificação da tempestividade de uma petição de
impugnação apresentada em 1988 não pode convocar-se
o CPT91, tanto mais que o seu arto 3o não lhe atribuiu
eficácia retroactiva - como seria mister para o efeito — e,
ainda que lha atribuísse, ficariam, até por imperativo
constitucional, ressalvados, como esse preceito salienta,
“as garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente
constituídos dos contribuintes”.

2 — Nos casos de receita tributária cuja liquidação era no-
tificada ao contribuinte e em que ao mesmo tempo se
lhe marcava um prazo, a contar dessa notificação, para
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pagamento através do sistema de cobrança eventual, o
corpo do arto 89o do CPCI concedia sempre, para se
impugnar judicialmente essa liquidação, um prazo de 90
dias, cujo termo inicial nunca podia ser anterior à data
de tal notificação.

3 — Quando o termo do prazo de impugnação cai em férias
judiciais, transfere-se para o primeiro dia útil seguinte
ao termo dessas férias.

Recurso no 18.932. Recorrente: FIMA — Produtos Alimentares, L.da;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. FIMA — PRODUTOS ALIMENTARES, LDA., com sede em
Lisboa, veio com a petição de fls. 1 a 4, apresentada em 12-8-88,
“recorrer do acto através do qual a Comissão de Liquidação dos
Organismos de Coordenação Económica do Instituto Nacional de
Garantia Agrícola liquidou e lhe exigiu o pagamento de Esc.
840.657$00, a título de taxas respeitantes a vendas efectuadas nos
meses de Janeiro a Junho (inclusive) de 1986”.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (7o Juízo), apre-
ciando a petição, que considerou de impugnação judicial de uma li-
quidação tributária, rejeitou-a liminarmente, por extemporânea (des-
pacho datado de 15-11-91, a fls. 22).

De tal decisão recorreu a impugnante para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, que se declarou incompetente em razão da hierarquia
por entender versar o recurso apenas matéria de direito.

A pedido da impugnante subiram então os autos a este STA, para
apreciação, per saltum, de tal recurso, cujas conclusões a seguir se
resumem:

a) O prazo para impugnar era, conforme arto 123o, no 1, al. a),
do CPT, aplicável por força do arto 2o do DL no 154/91-04-23, de
90 dias após o termo do prazo de pagamento voluntário, o qual só
terminava no 30o dia posterior ao da data da recepção das guias
pelo destinatário, que ocorreu em 19-4-88.

b) Assim, esse prazo de pagamento voluntário terminou em 19-5-88
e o prazo de impugnação em 17-8-88, pelo que esta foi tempestiva.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (MoPo) emitiu parecer favo-

rável ao provimento do recurso, por considerar que o prazo de 90
dias para a impugnação, na hipótese mais desfavorável para a im-
pugnante, terminava em férias, pelo que, tendo a petição entrado
no decurso destas, está em prazo.

2. Para rejeitar a impugnação, por extemporânea, a instância ba-
seou-se em que:

a) A impugnação deu entrada na Secretaria Central em 12-8-88.
b) Em 19-4-88 fora a impugnante notificada pela entidade liqui-

dadora, através do seu ofício no 1192, de 18-4-88, no qual lhe era
determinado o pagamento à ordem da Comissão de Liquidação dos
Organismos de Coordenação Económica do montante de Esc.
840.657$00 no prazo de 30 dias a contar da data de emissão de guia
que lhe foi remetida em anexo ao tal ofício, isto é, até 30-4-88.
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c) Assim, à data da dedução da impugnação estava já decorrido
o prazo mencionado na al. a) do arto 89o do CPCI ou, mais rigo-
rosamente, na al. e) do no 1 do arto 123o, aplicável por força do
arto 3o, ambos do CPT.

3. Comecemos por assentar em que para a verificação da tem-
pestividade de uma petição de impugnação apresentada em 1988 não
pode convocar-se o CPT, só publicado e entrado em vigor em 1991,
tanto mais que o arto 3o deste diploma, invocado no despacho re-
corrido, não lhe atribuiu eficácia retroactiva - como seria mister para
o efeito - e, ainda que lha atribuísse, ficariam, até por imperativo
constitucional, ressalvados, como esse mesmo arto 3o salienta, “as
garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos
dos contribuintes”.

Assim, é à luz do corpo do arto 89o do CPCI que temos de aquilatar
da tempestividade da impugnação.

Ora em casos, como este, de receita tributária cuja liquidação era
notificada ao contribuinte e em que ao mesmo tempo se lhe marcava
um prazo, a contar dessa notificação, para pagamento através do sis-
tema de cobrança eventual, o referido preceito concedia sempre, para
se impugnar judicialmente essa liquidação, um prazo de 90 dias, cujo
termo inicial nunca podia ser anterior à data de tal notificação.

No caso essa notificação ocorreu em 19-4-88 e o 90o dia posterior,
18-7-88, caía em férias judiciais de verão (cfr. arto 10o da Lei
38/87-12-23), pelo que o prazo para apresentar a impugnação se es-
tendia pelo menos até 15-9-88, dia seguinte ao termo dessas férias,
por força do disposto na al. e) do arto 279o do Cód. Civil, como
pacificamente tem entendido esta Secção do STA em numerosos ares-
tos, entre os quais os que o MoPo cita a fls. 58: Ac. de 12-4-89,
recurso no 10.472, in AP-DR de 15-5-91, pág. 443; e Ac. de 26-5-93,
recurso no 14.250.

É quanto basta para se ter de considerar tempestiva a petição de
impugnação, apresentada, como vimos, em 12-8-88.

5. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso revogando-se
o despacho recorrido, que deve ser substituído por outro que admita
liminarmente a impugnação, a não ser que outro obstáculo, diferente
do ora apreciado, o impeça.

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

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Castro Martins (Rela-
tor) — Coelho Dias — Rodrigues Pardal. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Tempestividade. Fixação dos factos ma-
teriais da causa. Poderes de cognição do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — É matéria de facto a respeitante à data da penhora e
à do conhecimento da efectivação desta pela embargante,
fixadas em acórdão da 2a Instância.
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II — A Secção de Contencioso Tributário do STA não conhece
de matéria de facto nos processos inicialmente julgados
pelos tribunais tributários de 1a instância - artigo 21o,
4, do ETAF.

RECURSO No19.260 de que é recorrente Clementina Pereira e Filho
Lda e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR o
Exmo. Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

Clementina Pereira & Filho, Lda., com sede na Rua Sá da Bandeira,
94-108, Porto, inconformada com o acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância que confirmou sentença que julgou os presentes em-
bargos de terceiro improcedentes por extemporaneidade, recorre para
esta formação, rematando a sua alegação com 38 (!) conclusões.

Convidada a condensá-las, reduziu o seu número para metade, sen-
do que, quer a Fazenda Pública, quer o Ministério Público, o con-
tinuam a considerar excessivo, entendendo o distinto PGA que «a
recorrente não deu satisfação à sua obrigação de apresentar con-
clusões, tal como a lei as exige, o que deverá conduzir ao não co-
nhecimento do recurso, em conformidade com o preceituado no no3
do artigo 690o do Código de Processo Civil».

É certo que as últimas conclusões apresentadas pela Rct. não abo-
nam o poder de síntese do seu autor, mas a sua extensão não obsta
a que prontamente se captem os fundamentos do recurso, por isso
que se nos afigura de conhecer do mesmo, assim improcedendo a
questão prévia suscitada pelo Ministério Público.

A questão que nos é colocada respeita à tempestividade dos pre-
sentes embargos de terceiro.

O tribunal “a quo” considerou provados os seguintes factos:
a) No dia 14.XI.1990, Clementina Marques de Magalhães Pereira

trespassou estabelecimento identificado a favor da Sociedade Cle-
mentina Pereira & Filho, pelo preço de 6000.000$00.-

b) Esta escritura de trespasse foi rectificada em 17.V.1991, passando
a constar da respectiva escritura rectificada que, “por lapso, decla-
raram que o preço do trespasse foi de seis milhões de escudos,...,
quando, na verdade, o preço do trespasse foi de oitenta e quatro
milhões de escudos”.

c) No dia 18.III.1992, os sócios da embargante (Clementina Pereira
& Filho, Lda) Rodolfo de Magalhães Pereira, Clementina Marques
de Magalhães Pereira, mãe do primeiro, e Maria de Jesus Almeida
Graça Teixeira, mulher do primeiro, titulares da totalidade do capital
da mesma sociedade embargante, nomearam gerente a sócia Maria
de Jesus Almeida Graça Teixeira.

d) Em 15.VI.92, foi elaborado o auto de penhora, constante de
fls.47 e vo., referente a execução por IVA dos anos de 1986 e 1987,
em que é executada Clementina Marques Magalhães Pereira, tendo
os bens penhorados sido entregues “juntamente com cópia deste auto
a Rodolfo Magalhães Teixeira”, que foi nomeado depositário, o qual
assinou o mesmo auto na presença de duas testemunhas.

e) Rodolfo Magalhães Teixeira, além de sócio da embargante, é
empregado da mesma.

f) A embargante teve conhecimento da penhora na data da sua
realização - 15.VI.1992.
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g) os embargos foram apresentados na Repartição de Finanças
(4o Bairro) em 28.VIII.1992.

A Rct. ataca o julgamento de facto do tribunal “a quo”, intentando
demonstrar que “não é conhecida a data em que foi efectuada a
penhora” e que “só em 14.VIII.92 a gerente da sociedade embargante
teve conhecimento da penhora” - conclusões I e II.

Insurge-se, pois, a Rct. contra o teor das alíneas d) e f) do pro-
batório, que nos revelam que, “em 15.VI.92, foi elaborado o auto
de penhora” e que “a embargante teve conhecimento da penhora
na data da sua realização - 15.VI.1992”.

Esquece, porém, a Rct. que, em processos inicialmente julgados
pelos tribunais tributários de 1a Instância (caso do presente), o Su-
premo Tribunal Administrativo apenas conhece de matéria de direito
- artigo 21o, 4, do ETAF.

E assim, os alegados erros na apreciação das provas e na fixação
de factos materiais da causa não se inscrevem nos poderes de cognição
desta formação, enquanto tribunal de revista.

E certo é que não se invoca ofensa de lei que exija certa espécie
de prova para comprovação de um facto ou que fixe a força de de-
terminado meio de prova - cfr. artigo 722o, 2, do CPC.

Daí que a pronúncia de facto da 2a Instância seja de acatar por
este Supremo Tribunal, que a não pode rever - artigo 729o, 2, do
sobredito compêndio adjectivo.

Definitivamente assente, portanto, que a embargante teve conhe-
cimento da penhora na data em que a mesma se efectivou - 15 de
Junho de 1992 -, em 13 de Julho desse ano expirou o prazo de 20
dias assinado pelo artigo 319o, 2, do CPT para a apresentação de
atinentes embargos de terceiro (cfr. artigo 144o, nos.3 e 4, do CPC).

Ora, havendo a petição de embargos de fls.2-7 dado entrada no
4o Bairro Fiscal do Porto em 28 de Agosto de 1992 (alínea g) do
probatório), perfila-se, efectivamente, intempestividade do presente
procedimento possessório.

Assim decidindo, o aresto recorrido não merece censura, nele não
ocorrendo, seguramente, violação de qualquer dos preceitos apon-
tados pela Rct. nas duas derradeiras conclusões.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se inteiramente a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, com 60 % de procuradoria.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
Relator — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Embargos de executado. Processo
judicial. Processo incidental. Pedido de pagamento em pres-
tações. Prazo processual.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A oposição à execução fiscal corresponde aos embargos
de executado na execução comum, funcionando como
uma verdadeira contestação à acção executiva e não co-
mo instância distinta da desta.

2 — Tanto no CPCI (artos 175o e segs.) como no CPT
(artos 285o e segs.) se regulou a oposição numa das sec-
ções do título dedicado à execução fiscal e se configurou
a mesma como incidente desta, a processar por apenso.

3 — O processo de execução (incluindo o de execução fiscal)
é nuclearmente jurisdicional.

4 — Constituindo a dedução da oposição do executado um
acto a praticar em processo judicial e dirigido a um tri-
bunal tributário, o respectivo prazo de 20 dias fixado no
no 1 do arto 285o do CPT91 tinha, em 1993, de acordo
com o no 3 do arto 49o do CPT91, de se contar nos
termos do arto 144o, no 3, do CPC61, na redacção do
DL 381-A/85-09-28, suspendendo-se, portanto, em férias
judiciais, sábados, domingos e dias feriados.

5 — O prazo para requerer o pagamento da dívida exequenda
em prestações prolonga-se até ao termo do prazo para
dedução de oposição à execução fiscal.

Recurso no 19.280. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Gaspar
Armando Martins Ferreira Mendes; Relator: Juiz Conselheiro Cas-
tro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. GASPAR ARMANDO MARTINS FERREIRA MENDES, con-
tribuinte fiscal no 156.661.500, veio a estes autos de execução fiscal
em que é executado requerer o pagamento em prestações, nos termos
do arto 279o, no 3, do CPT, da dívida exequenda, respeitante a con-
tribuição predial, imposto complementar e contribuição autárquica.

Do despacho de indeferimento de tal pedido, por extemporâneo,
do Chefe da 2a Repartição de Finanças de Guimarães interpôs o
executado recurso para o Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga,
que por Sentença de 14-12-94, a fls. 51-52, lhe concedeu provimento.

De tal decisão sobe o presente recurso, per saltum, interposto pela
Fazenda Pública, que a finalizar a sua alegação ofereceu as seguintes
conclusões:

a) O prazo para requerer o pagamento em prestações é de natureza
administrativa, devendo, pois, contar-se nos termos do arto 279o do
Cód. Civil e não nos do arto 144o do CPC61, como se de um prazo
judicial se tratasse.

b) O facto de na mesma comunicação ter sido dado um prazo
de 20 dias não significa que ele seja contado de igual forma para
a dedução de oposição ou para requerer o pagamento em prestações;
este é administrativo porque se desenvolve no seio da administração
e por esta é decidido.

c) Citado editalmente, por impossibilidade de citação pessoal, o
ora recorrido apresentou fora do prazo legal o requerimento para
pagamento em prestações.

Não houve contra-alegação.
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O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de
que o recurso não merece provimento.

2. Como salienta o Mo Po no seu parecer, a jurisprudência desta
Secção do STA é abundante e pacífica desde há muito — e tanto
no domínio do já revogado CPCI como no do vigente CPT — no
sentido de que o prazo para deduzir oposição em execução fiscal
é de natureza processual.

Neste sentido aponta ele os Acórdãos de 30-9-92 no recurso 13.920,
de 26-5-93 no recurso 15.768, de 2-6-93 no recurso 15.786 e de 7-7-93
no recurso 16.162, os quais vêm publicados no correspondente AP-DR,
a páginas 2.359, 2.065, 2.251 e 2.748, respectivamente.

Mas muitos outros se podem citar no mesmo sentido, como o de
19-6-91 no recurso 13.357 (in AP-DR, pág. 773), o de 31-5-95 no
recurso 18.793, o de 14-6-95 no recurso 19.103, o de 21-6-95 no recurso
18.663, os de 5-7-95 nos recursos 18.664 e 19.377, e o de 8-11-95
no recurso 19.102.

3. É a solução e a fundamentação desses arestos que aqui se
reafirma.

Na verdade, a oposição à execução fiscal corresponde aos embargos
de executado na execução comum, previstos nos artos 812o e segs.
do CPC61, funcionando como uma verdadeira contestação à acção
executiva e não como instância distinta da desta (cfr. Ruben de Car-
valho e Rodrigues Pardal, Código de Processo das Contribuições e
Impostos Anotado, 1963, pág. 195; Anselmo de Castro, A Acção Exe-
cutiva Singular, Comum e Especial, 1970, pág. 274; Lopes Cardoso,
Manual da Acção Executiva, 3a edição, 1964, págs. 275 e 302; e Alfredo
Sousa e Silva Paixão, Código de Processo Tributário Comentado e
Anotado, pág. 533).

E tanto no CPCI (artos 175o e segs.) como no CPT (artos 285o

e segs.) se regulou a oposição numa das secções do título dedicado
à execução fiscal e se configurou a mesma como incidente desta,
a processar por apenso a ela.

Ora o processo de execução (tanto o comum, que o arto 4o, no 3,
e o título II do livro I do CPC61 chama acção executiva, como os
especiais por custas e fiscal) deve considerar-se nuclearmente juris-
dicional, como tem sido tradicionalmente entendido pela legislação,
jurisprudência e doutrina {neste sentido os Acórdãos desta Secção
do STA de 19-2-92, 4-3-92 (dois) e 18-3-92 (três), nos recursos
nos 13.830, 13.782, 13.818, 13.776, 13.781 e 13.786, publicados no AP-
-DR de 30-12-93, páginas 292, 363, 372, 496, 501 e 507, respecti-
vamente}: embora a sua instauração e desenvolvimento envolva a
realização de muitos actos que não têm de ser necessariamente pra-
ticados por um juiz, antes podendo sê-lo por um funcionário (mas
sempre com possibilidade de reclamação ou recurso para aquele)
— como acontece com a generalidade dos processos judiciais, maxime
os de liquidação de patrimónios— , o seu objectivo é a reparação
efectiva do direito ofendido pelo executando (cfr. arto 4o, no 3, do
CPC61), sendo, assim, patente o conflito de interesse que o juiz é
chamado a arbitrar, de conformidade com o nosso ordenamento cons-
titucional (v. arto 205o, no 2, da Constituição) que consagra como
fundamental o direito à propriedade privada (arto 62o da Constituição)
contra o qual e à custa de cuja expropriação obterá o exequente
aquela reparação.

Assim, constituindo a dedução da oposição do executado um acto
a praticar em processo judicial e dirigido a um tribunal tributário,
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o respectivo prazo, em 1993, tinha de se contar nos termos do CPC61,
de acordo com o no 3 do arto 49o do CPT91, que estabelece a regra
de que os prazos para a prática de actos no processo judicial se contam
nos termos do Código de Processo Civil, sendo certo que não estamos
perante qualquer das situações previstas quer no no 1 quer no no 2
desse artigo, em que se manda contar os prazos de acordo com as
regras do arto 279o do Código Civil.

Neste sentido argumentam e concluem também Alfredo Sousa e
Silva Paixão, obra citada, págs. 112 e 535.

Assentamos, pois, em que o prazo de 20 dias concedido para de-
dução de oposição no no 1 do arto 285o do CPT91 se contava, em
1993, nos termos do arto 144o, no 3, do CPC61, na redacção do
DL 381-A/85-09-28, suspendendo-se, portanto, em férias judiciais, sá-
bados, domingos e dias feriados.

4. A recorrente aceita que, no caso dos autos, o requerimento
do executado para pagamento da dívida exequenda em prestações
entrou dentro do prazo, assim contado, que o mesmo tinha para de-
duzir oposição.

Alega, porém, que, mesmo a aceitar-se, de harmonia com a ju-
risprudência deste STA, a natureza judicial ou processual desse prazo
de oposição, daí não se segue que tenha a mesma natureza o prazo
para requerer o pagamento em prestações.

Mas não tem razão, pois o no 2 do arto 273o do CPT91 dispõe
com clareza que “até ao termo do prazo de oposição à execução
pode o executado, se ainda o não tiver feito nos termos das leis
tributárias, requerer o pagamento em prestações”; e o no 1 do sub-
sequente arto 279o repete que “as dívidas exigíveis em processo exe-
cutivo poderão ser pagas em prestações mensais, mediante reque-
rimento apresentado na repartição de finanças competente no prazo
referido no no 2 do arto 273o.

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

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Castro Martins — Coelho
Dias — Rodrigues Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto a questão de saber se um sócio
gerente teve culpa ou não no não pagamento dos impostos.

Recurso n.o 19 857. Recorrente: Adelino de Matos; Recorrido: Fa-
zenda Pública; Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Rodrigues Pardal
(por vencimento).

ACÓRDÃO

ADELINO MATOS, com os sinais dos autos, deduziu oposição
à execução fiscal que corria pela Repartição de Finanças de Coimbra
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(2ª Repartição) e que reverteu contra si na qualidade de gerente
da originária devedora MATOS & FILHO, Ldª.

Por sentença de fls. 44 a 49, o Mº Juiz do Tribunal Tributário
de 1ª Instância de Coimbra julgou a oposição improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu o oponente
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes con-
clusões das suas alegações:

1) O recorrente apenas é (foi) sócio e gerente de direito da so-
ciedade MATOS & FILHO, Ldª;

2) Não teve qualquer culpa no não pagamento dos impostos em
causa;

3) No caso sub judice é aplicável o artº 13º do CPT e já que
a execução reverteu contra o recorrente em 26.9.94;

4) A douta decisão recorrida enferma de erro de decisão, não aceita
a prova de falta de culpa do recorrente e consequentemente está
ferida de vício de pronúncia.

Contra-alegou a Fazenda, posto que o MºPº junto deste STA sus-
citou a questão prévia da incompetência hierárquica deste STA pelo
facto de o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Notificação, o recorrente não respondeu à questão prévia.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Nas primeiras duas conclusões das suas alegações, o recorrente

afirma factos que o Mº Juiz a quo não levou ao probatório. Na 4ª
conclusão, o recorrente não aceita que o Mº Juiz a quo não tivesse
dado como provada a sua falta de culpa.

Significa o exposto que o recorrente pretende discutir também ma-
téria de facto, circunstância que obsta a que este STA possa conhecer
do recurso, por para tanto ser competente o Tribunal Tributário de
2a Instância, nos termos das disposições conjugadas dos artºs 32º,
nº 1, al. b) e 42º, nº 1, al. a) do ETAF.

Nestes termos, acordam os juízes deste tribunal em julgar pro-
cedente a questão prévia suscitada pelo Mº Pº e declaram o STA
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, de-
clarando competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$
e a procuradoria em 60% dessa taxa.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Rodrigues Pardal (por ven-
cimento) — Santos Serra — Almeida Lopes (vencido nos termos da
declaração de voto anexa). — Fui presente, Lopes de Sousa.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1ª instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artºs 691º e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artºs 721º e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo artº 712º do CPC; três graus de jurisdição podem
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constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei nº 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
nº 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.

Para o efeito, o artº 721º, nº 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
nº 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O nº 6 do preâmbulo do DL nº 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 e 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas de 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
de revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
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no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu artº 32º, nº 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do artº 41º, nº 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a

Instância.
Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista

per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia re-
correr da matéria de facto para a 2ª Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS
COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento
diferente, em face do disposto no artº 681º do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1ª instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2ª Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2ª ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Oposição. Alegações. Deserção.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O disposto no arto 356 do CPT só é aplicável aos recursos
das decisões judiciais proferidas sobre decisões da Ad-
ministração Fiscal a que se reporta o arto 355o.

II — Nos demais casos aplica-se, com as devidas adaptações,
o disposto nos artigos 167o a 179o do CPT.

III — Interposto recurso para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, só após a notificação ao recorrente da respectiva
admissão se conta o prazo de 8 dias para a apresentação
das alegações.

IV — Não tendo o recorrente manifestado a intenção de alegar
no tribunal ”ad quem” e não apresentando as alegações
no referido prazo, só então o recurso deve ser julgado
deserto.

Recurso no 19.988. Recorrente: Ana Paula Duarte Martins; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

Ana Paula Duarte Martins deduziu oposição à execução que lhe
foi movida para cobrança de IVA (970.144$00) e juros compensatórios
(452.911$00), no Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, a qual
foi liminarmente rejeitada.

Inconformada com o decidido interpôs a oponente recurso para
o Tribunal Tributário de 2a Instância que foi julgado deserto no tri-
bunal recorrido por não terem sido apresentadas com o requerimento
de interposição do recurso as alegações e conclusões.

Não concordando com o decidido interpôs a recorrente o presente
recurso para ”o Tribunal Tributário de 2a Instância ou para a Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo con-
forme se entenda ser o recurso de matéria não exclusivamente de
direito ou de direito respectivamente”, formulando as seguintes
conclusões:

n As decisões dos Meritíssimos Juízes em processos de oposição,
por serem tomadas no uso das suas competências específicas, são
verdadeiros actos jurisdicionais.

n O recorrente interpôs recurso da decisão que lhe rejeitou li-
minarmente a oposição deduzida.

n A legislação que regulamenta os recursos nesta matéria está
prevista nos artigos l67o e ss. do C.P.T.

n Assim, o recorrente poderá sempre alegar nos 8 dias imediatos
à notificação do recebimento do recurso por parte do Meritíssimo
Juiz do processo.

n Nessa medida, a decisão de que se recorre violou o disposto
no artigo 171o no2 e 3 do C.P.T.

n Pois que, em vez de julgar o recurso deserto por falta de alegações
deveria decidir pelo recebimento do recurso e aguardar 8 dias para
saber se o recorrente alegaria ou não e só posteriormente se pro-
nunciaria sobre a deserção ou não do recurso.

Considerando que a questão era meramente de direito o Mo Juiz
do Tribunal recorrido admitiu o recurso para este Supremo Tribunal.

Pelo Ministério Público foi emitido parecer no sentido do não pro-
vimento do recurso por entender não haver possibilidade de apre-
sentação de alegações no Tribunal Tributário de 2a Instância por
não ser aplicável ao caso o artigo 171o no2 do CPT.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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Não foram fixados factos no despacho liminar que rejeitou a opo-
sição assentando o decidido no entendimento de que a lei assegurava
meio judicial de impugnação contra o acto de liquidação, não podendo
por isso a ilegalidade desta ser fundamento de oposição.

A questão a apreciar no presente recurso é a de saber qual o
regime de recursos na oposição. Para a recorrente deveria seguir-se
a tramitação dos artigos 167o e segs. do CPT, enquanto para o Juiz
recorrido é aplicável o disposto no artigo 356o do mesmo diploma
legal.

Está o Código de Processo Tributário dividido em cinco títulos
com as seguintes epígrafes:

1 Do Ordenamento Processual Tributário;
1 Do Processo Administrativo Tributário;
1 Do Processo Judicial Tributário;
1 Do Processo de Contra-Ordenação fiscal;
1 Do Processo de Execução Fiscal.
A oposição fiscal vem regulada na secção V do capítulo II do Título

V referente à execução fiscal e a secção X do mesmo capítulo tem
por epígrafe ”Dos recursos”. Esta secção tem três subsecções, cada
uma com um único artigo, versando respectivamente os recursos das
decisões da administração fiscal, os recursos dos actos jurisdicionais
e disposições comuns.

Determina o artigo 356o do CPT, que tem a mesma epígrafe da
subsecção II (recursos de actos jurisdicionais), no seu no 1, o seguinte:

”Os recursos das decisões de natureza jurisdicional serão interpostos
por meio de requerimento com a apresentação das alegações e con-
clusões no prazo de oito dias a contar da notificação”.

A recorrente pretende que tal artigo não é aplicável aos recursos
jurisdicionais em processo de oposição, mas tão-só aos recursos das
decisões da Administração Fiscal. Embora tenhamos já defendido
posição diversa acabámos por aderir ao entendimento que se tornou
maioritário neste Supremo Tribunal de que o transcrito artigo 356o

do CPT só se aplica aos recursos judiciais das decisões da Admi-
nistração Fiscal a que se reporta o antecedente artigo 355o. Só nos
casos em que foi proferida decisão jurisdicional sobre tal decisão
o recurso dela interposto terá que vir logo acompanhado das alegações.
Nos restantes casos aplicar-se-á, atento o artigo 357o, o disposto para
o processo de impugnação, isto é, a tramitação dos artigos 167o a
179o do CPT no que for aplicável.

Prescreve o artigo 171o que a interposição do recurso se faz ”por
meio de requerimento em que se declare a intenção de recorrer e,
no caso de o recorrente o pretender, a intenção de alegar no tribunal
de recurso” (no 1). O prazo para alegações é de 8 dias contados,
para o recorrente, da notificação da admissão do recurso (nos. 2 e
3). Somente na falta de declaração da intenção de alegar no tribunal
de recurso e na falta de alegações devera o recurso ser julgado deserto
no tribunal recorrido (no4).

Temos assim a seguinte situação:
a) recursos de decisões jurisdicionais proferidas sobre decisões da

Administração Fiscal - apresentação das alegações com o requeri-
mento de interposição do recurso (artigos 355o e 356o);

b) restantes casos - apresentação das alegações no tribunal recorrido
nos 8 dias seguintes à notificação da admissão do recurso ou declaração
de que pretende alegar no tribunal ”ad quem” no próprio re-
querimento.
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No caso vertente a recorrente interpôs recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância não declarando pretender alegar nesse tri-
bunal. Assim sendo, teria um prazo de 8 dias após a respectiva ad-
missão para alegar. Não tendo o Mo Juiz admitido o recurso invocando
o artigo 356o no 1 do CPT que, de acordo com o que referimos,
não era aplicável, não poderia o recurso ser desde logo julgado deserto.
Haveria primeiro que admiti-lo, proceder às notificações devidas e
só depois, transcorrido o prazo legal sem que as alegações fossem
apresentadas, poderia o recurso ser julgado deserto.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar o despacho recorrido que deverá ser substituído por outro
de admissão do recurso se nenhum outro motivo de indeferimento
ocorrer, seguindo-se depois os termos subsequentes supra referidos.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Incompetência do S.T.A. em razão da hierarquia. Questão
de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos é compete para conhecer do recurso o T. T. de
2a Instância e não o S.T.A., independentemente do relevo
de tais factos na solução jurídica.

II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.

Recurso no 20.114. Recorrente: António Marques; Recorrido: Fa-
zenda Pública; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. ANTÓNIO FERNANDES, identificado nos autos, interpôs re-
curso para este Supremo Tribunal do despacho do Mo Juiz do 9o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que lhe indeferiu
um requerimento apresentado num processo de execução fiscal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:

“1a. - O 9o. Juízo do Tribunal Tributário de 1o. Instância de Lisboa,
por anúncio de 16.12.92 publicitou a venda de um direito ao trespasse
e arrendamente, conforme documento aqui junto que se dá por re-
produzido para todos os efeitos legais (Doc. no. 1).

545

2a. - O anúncio referia para base de licitação o preço de Escudos
3.500.000$00, para o locado com a renda mensal de Escudos 30.000$00
(Cf. Doc. no .1).

3a. - No dia designado para abertura das propostas, apenas uma
foi apresentada e aberta, a do aqui ora agravante.

4a. - No momento da abertura da única proposta, efectuada pelo
Mmoo. Juiz a quo, assistiram ao acto de abertura da proposta, entre
outros, senhorios e agravante.

5a. - Aqueles senhorios fizerem nota, desde logo, e prestaram prova,
que a renda do locado já não era a de Esc.30.000$00, referida no
anúncio, mas sim a de Esc.36.000$00 (Cf. Doc. no 1)

6a. - E que aquela renda de Esc.36.000$00 passaria já no mês se-
guinte para 40.320$00, por força da aplicação da Portaria no 1025-A/92,
de 31 de Outubro (coeficiente 1.120).

7a. - Como é sobejamente sabido, os valores Renda/trespasse são
grandezas matemáticas de natureza ou função inversas, i. e., o Tres-
passe é tanto mais valorizado quanto menor for o valor renda do
locado: subindo o valor da renda, como no caso sub judice, desce
o valor trespasse, e inversamente.

8a. - Daí, existirem trespasses de valor zero ou nulo por motivo
do elevado valor da renda do locado.

9a. - Logo no acto da abertura da proposta, o ora aqui agravante
declarou não poder manter o preço da sua proposta, por motivo da
alteração significativa da renda do local, comparativamente com a
que havia sido publicitada pelo Tribunal a quo.

10a. - Uma vez que a renda publicitada pelo Tribunal sofria, en-
tretanto, um aumento de 34,4 %, tal facto prejudicava e alterava sig-
nificativamente o valor proposto para o trespasse.

11a. - O agravante, fundamentado na “falta de conformidade com
o que foi anunciado” (Cf. no 1 do Arto 908o do CPC), requereu
ser exonerado do cumprimento da sua proposta e apresentar uma
outra corrigida, com base na nova renda, o que lhe foi recusado.

12a. - Daí que, o ora agravante, não tenha efectuado o primeiro
depósito, nem qualquer outro desvinculando-se da compra.

13a. - Significando, tal atitude, não desejar que os bens lhe fossem
adjudicados pelo preço proposto, prejudicado pelo novo valor da renda
do locado.

14a. - Donde, o proponente, nos termos da lei, não ter chegado
a adquirir a qualificação de arrematante ou de adjudicatário;

15a. - Não podendo, por tal motivo, ficar sujeito às sanções aplicáveis
àqueles últimos, insertas nos comandos legais atrás referidos.

16a. - Mas, se assim não viesse a entender-se, a seu favor existiriam
as teses atrás referidas, defendidas e expressadas pelos dignos jurídicos
seguintes:

17a. - José João Baptista, Acção Executiva, 5a. edição, de 1993,
pág. 146; A. Anselmo de Castro, ob. cit., pág. 205 e 206; e ainda
Eurico Lopes Cardoso, Manual da Acção Executiva, 3a edição, reim-
pressão, pág. 568.”

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer sustentando

que o Tribunal é hierarquicamente incompetente para conhecer do
recurso.

Ouvidas as partes sobre esta questão prévia, nada disseram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Exmo Magistrado do M.P.
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Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-
téria (vide artos 101o e 102o do C.P.Civil, 45o, do C.P.T., 5o do ETAF
e 2o e 3o da L.P.T.A.), prejudicando, se procedente, a apreciação
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então: dispõe o arto 32o, 1, b), do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria

de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto

não será este Supremo Tribunal o competente mas sim o Tribunal
Tributário de 2a Instância, face ao disposto no arto 41o, no 1, al. a)
do ETAF.

O EPGA suscita, como vimos a questão da incompetência, em
razão da hierarquia deste Supremo Tribunal.

Escreve o ilustre Magistrado:
“Nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões, desig-

nadamente nas conclusões 1a, 2a, 4a, 5a, 6a, 9a, 10a, o recorrente faz
afirmações de factos que não vêm dados como provados na decisão
recorrida e alude a actos processuais que não estão documentados
no presente processo de recurso com subida em separado”.

Tem razão o referido Magistrado.
Vejamos.
O quadro fáctico que serviu de suporte à decisão jurídica é o que

a seguir se transcreve:
“... verifica-se que a verba no 1 foi adjudicada ao único oponente,

ora requerente.
“Nesse acto o mesmo foi advertido de que deveria naquele dia

depositar a totalidade do preço na C.G.D., ou no mínimo, um terço
do mesmo e o remanescente no prazo de 15 dias ... Porém, o pro-
ponente nada depositou ...”.

Como é bom de ver, e como bem refere o EPGA, o recorrente,
nas conclusões das suas alegações, atrás expostas, faz várias afirmações
de factos que o Mo Juiz não levou ao probatório.

Segnifica isto que o recurso não tem como exclusivo fundamento
matéria de direito.

E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Tributário de 2a Instância, face aos normativos legais atrás
citados.

Pode, entretanto o recorrente prevalecer-se do disposto no arto 47o,
no 2, do C.P.T.

3 - Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelo António Fernandes.
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Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em
Esc.15.000$00, e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de
Pinho — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Apensação de processos. Mesmos factos.
Mesmas regras de direito. Processo instrutor comum.

Doutrina que dimana da decisão:

Justifica-se, face ao disposto no arto 39o, nos 1 e 2, da LPTA,
a apensação de dois recursos contenciosos pendentes na
2a Secção do STA em que as partes são as mesmas, a
fase processual é a mesma, o processo instrutor tem partes
comuns e a decisão depende essencialmente, em um e outro,
da apreciação dos mesmos factos e da aplicação das mesmas
regras de direito, não ocorrendo qualquer dos obstáculos
à apensação (respeitantes à competência e à forma de pro-
cesso) enumerados no no 3 do arto 38o da LPTA.

Recurso no 20 189, em que são recorrente a AURIMOVE — Uti-
lidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários, Lda., e re-
corrido o Ministro da Justiça. Relator, Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. AURIMOVE — UTILIDADES, EQUIPAMENTOS E INVES-
TIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede no Porto, interpôs
este ”recurso contencioso de anulação do acto de Sua Excelência
o Ministro da Justiça praticado em 95.9.26, que indeferiu o recurso
hierárquico interposto pela Recorrente do Despacho do Senhor Di-
rector-Geral dos Serviços do Registo e Notariado, datado de 95.4.18”,
por sua vez confirmativo da decisão do Notário do 6o Cartório Notarial
do Porto de indeferir reclamação por aquela sociedade apresentada,
nos termos dos artos 69o do DL 519-F2/79-12-29 e 139o do Decreto
Regulamentar 55/80-10-08, contra a conta no 853 desse cartório, no
valor global de 41.707.270$00 (sendo 26.047.560$00 de imposto de
selo e 15.659.702$00 a título de emolumentos), pela realização, em
22-12-1994, a fls. 21 do livro 35-H, de uma escritura titulando contrato
de mútuo, com hipoteca de várias fracções autónomas de prédios
urbanos, do valor de 5.209.000.000$00.

Alegou, de essencial:
a) Daquela quantia de 15.659.702$00 cobrada a título de emo-

lumentos 15.639.000$00 resultam da aplicação do arto 5o, no 1, da
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Tabela de Emolumentos do Notar iado, aprovada pelo
DL 397/83-11-02.

b) Esta contribuição de 15.639.000$00 não é um emolumento ou
uma taxa mas um verdadeiro imposto.

c) ”O diploma que fixa o modo de apuramento da contribuição
que foi utilizado”, designadamente o citado arto 5o, no 1, e o arto 1o

do DL 397/83, sofrem de inconstitucionalidade orgânica por violação
do princípio constitucional da legalidade do imposto, na parte em
que a Constituição (CRP) impõe uma competência reservada da As-
sembleia da República (AR) para a criação de impostos e deter-
minação das respectivas incidências e taxas {(artos 106o, no 2 e 3,
e 168o, no 1, al. i)}.

d) É inconstitucional o arto 2o do DL 397/83 ao permitir a ”des-
legalização” (proibida pelo arto 115o, no 5, da CRP) e a invasão pelo
poder administrativo (arto 202o da CRP) de matéria reservada a forma
legislativa e à competência da AR.

e) Tal tributo é desproporcionado ao serviço público notarial con-
cretamente prestado, o que implica violação do princípio constitu-
cional da proporcionalidade ínsito no princípio do Estado de Direito
democrático — artos 2o, 3o, 18o e 266o, no 2, da CRP.

f) O citado arto 5o viola o princípio juscomunitário da liberdade
de concorrência em condições de igualdade, pelo que deve ser des-
considerado nos termos do arto 8o da CRP.

A Administração ofereceu resposta e enviou com ela um processo
instrutor com o no 15 — Not.95 DST.

Seguiram-se alegações, em que a recorrente reafirmou e desen-
volveu o alegado na petição, e foi dada vista ao Mo Po, que se pro-
nunciou pela rejeição do recurso, por entender que o meio legal ade-
quado para atacar a liquidação dos emolumentos em causa é a sua
impugnação perante os tribunais tributários de 1a instância.

A recorrente respondeu opondo-se à procedência de tal questão
prévia.

2. A mesma recorrente dirigiu também a esta Secção do STA um
outro ”recurso contencioso de anulação do acto de Sua Excelência
o Ministro da Justiça praticado em 95.9.26, que indeferiu o recurso
hierárquico interposto pela Recorrente do Despacho do Senhor Di-
rector-Geral dos Serviços do Registo e Notariado, datado de 95.4.18”,
por sua vez confirmativo da decisão do Notário do 6o Cartório Notarial
do Porto de indeferir reclamação por aquela sociedade apresentada,
nos termos dos artos 69o do DL 519-F2/79-12-29 e 139o do Decr.
Regulamentar 55/80-10-08, contra a conta no 852 desse cartório, no
valor global de 66.452.790$00 (sendo 48.302.339$00 de imposto de
selo e 18.150.351$00 a título de emolumentos), pela realização, em
22-12-1994, a fls. 16 do livro 35-H, de uma escritura titulando contrato
de compra e venda de várias fracções autónomas de prédios urbanos,
do valor de 6.037.481.988$00.

A petição de fls. 2 e segs. desse outro recurso contencioso, com
o no 20.187 desta Secção, é formal e substancialmente semelhante
à de fls. 2 e segs. dos presentes autos, aí se alegando igualmente:

a) Daquela quantia de 18.150.351$00 cobrada a título de emo-
lumentos, 18.124.446$00 resultam da aplicação do arto 5o, no 1, da
Tabela de Emolumentos do Notariado, aprovada pelo DL
397/83-11-02.

b) Esta contribuição de 15.639.000$00 não é um emolumento ou
uma taxa mas um verdadeiro imposto.
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c) ”O diploma que fixa o modo de apuramento da contribuição
que foi utilizado”, designadamente o citado arto 5o, no 1, e a arto 1o

do DL 397/83, sofrem de inconstitucionalidade orgânica por violação
do princípio constitucional da legalidade do imposto, na parte em
que a CRP impõe uma competência reservada da AR para a criação
de impostos e determinação das respectivas incidência e taxas
{(artos 106o, no 2 e 3, e 168o, no 1, al. i)}.

d) É inconstitucional o arto 2o do DL 397/83 ao permitir a ”des-
legalização” (proibida pelo arto 115o, no 5, da CRP) e a invasão pelo
poder administrativo (arto 202o da CRP) de matéria reservada a forma
legislativa e à competência da AR.

e) Tal tributo é desproporcionado ao serviço público notarial con-
cretamente prestado, o que implica violação do princípio constitu-
cional da proporcionalidade ínsito no Estado de Direito democrá-
tico — artos 2o, 3o, 18o e 266o, no 2, da CRP.

f) O citado arto 5o viola o princípio juscomunitário da liberdade
de concorrência em condições de igualdade, pelo que deve ser des-
considerado nos termos do arto 8o da CRP.

A Administração ofereceu resposta e enviou com ela um processo
instrutor com o no 16-Not.95 DST.

Seguiram-se alegações, em que a recorrente reafirmou e desen-
volveu o alegado na petição, e foi dada vista ao Mo Po, que se pro-
nunciou pela rejeição do recurso, por entender que o meio legal ade-
quado para atacar a liquidação dos emolumentos em causa é a sua
impugnação perante os tribunais tributários de 1a instância.

A recorrente respondeu opondo-se à procedência de tal questão
prévia.

Em sessão de 20-11-96 tal recurso foi à conferência, tendo sido
lavrado Acórdão que, considerando constarem do processo instrutor
a ele apenso ”elementos atinentes a outra escritura — de mútuo com
hipoteca — e à conta desta, com o no 853, o que indicia ter sido
remetido outro processo que não aquele onde foi proferido o acto
recorrido”, ordenou fosse ”desapensado tal processo administrativo
para ser devolvido à autoridade recorrida com vista à remessa do
instrutor atinente ao acto recorrido”.

Tendo o Chefe do Gabinete do Ministro da Justiça respondido
que ”o instrutor atinente” a esse recurso fora enviado para ser junto
aos presentes autos, o Ex.mo Relator deferiu promoção do Mo Po

para a Secção informar sobre a situação e para se solicitar a remessa
do processo instrutor apenso a estes autos no caso de ele não respeitar
a este mas àquele outro recurso.

3. Verifica-se que de entre as peças do presente processo, com
o no 20.189 desta Secção, a de fls. 35 a 38 não pertence a ele mas
ao aludido recurso a que coube o no 20.187; e, de entre as peças
do referido apenso instrutor no 15 — Not.95, a de folhas 2 a 4 pertence
a este recurso mas as restantes pertencem àquele outro.

Por outro lado resulta claro do acima exposto sob os nos 1 e 2
que, além de as partes serem as mesmas em ambos os recursos em
apreço, a decisão deles depende essencialmente da apreciação dos
mesmos factos e da aplicação das mesmas regras de direito.

Por último ambos os recursos se encontram na mesma fase pro-
cessual — a dos vistos finais — e não ocorre qualquer dos obstáculos
à apensação (respeitantes à competência e à forma de processo) enu-
merados no no 3 do arto 38o da LPTA.

Por isso justifica-se, face ao disposto no arto 39o, nos 1 e 2, da
LPTA, a apensação deste recurso àquele outro com o no 20.187, que
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é o mais antigo dos dois: a sua petição foi apresentada no TAC
do Porto em 15-12-95 e deu entrada na Secretaria deste STA em
18-12-95, enquanto a do presente recurso foi apresentada no TAC
do Porto em 18-12-95 e deu entrada na Secretaria deste STA em
19-12-95.

4. Pelo exposto determina-se a apensação destes autos ao aludido
recurso no 20.187, para julgamento conjunto.

Não são devidas custas por este incidente.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Agostinho Castro Martins — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

RECURSO No 20.272 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Sport Clube Vianense e de que foi RELATOR o
Exmo Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

A Fazenda Pública, não se conformando com a decisão do Mo.Juiz
do T.T. de 1a Instância de Viana do Castelo que, em processo de
oposição à execução, após julgar extinta a instância, por inutilidade
superveniente da lide, isentou a oponente da custas, louvando-se, para
tanto, do art. 2o, no 1, al. a), do DL 225/94, daquela interpôs recurso
para este S.T.A., restrita à questão das custas, terminando as suas
alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1 — O art. 2o, no 1, al. a), do DL 225/94, de 5/9, que fundamentou
a douta sentença quanto à não condenação em custas da oponente
não é aplicável, no caso ”sub judice” pois tem no âmbito material
da aplicação distinto e que tem a ver, exclusivamente, com a dispensa
de custas em processos executivos fiscais que correm seus termos
nas repartições de finanças e, não, aos tribunais tributários.

2 — Padece, assim, a douta sentença de erro na aplicação do direito,
ao chamar à colação uma norma que não é, nem pode ser aplicável
à situação em apreço, no que concerne a custas.

3 — Por outra via, a oponente está sujeita a custas, face ao princípio
geral da onerosidade dos processos judiciais tributários e delas não
está isenta (cfr. art. 1o do Reg. das Custas dos Proc.Cont. e Imp.).

4 — Com efeito, por um lado, a elas está sujeito, porque lhes deu
causa e do processo tirou proveito, como decorre dos princípios da
causalidade e do proveito contidos no art. 446o, no 1 do C.P.C., apli-
cável à situação em apreço, face ao disposto no art. 2o do referido
Regulamento.

5 — Por outro lado, a extinção da instância, na hipótese ”sub ju-
dice”, por inutilidade superveniente da lide, não advém de facto im-
putável à Fazenda Pública, nem de facto ou dos seus efeitos imputáveis
à própria oponente, consistente no aproveitamento dos benefícios
do DL 225/94, de 5/9, for parte do oponente, no decurso do processo.

6 — Tendo em vista o excepcionalmente disposto no art. 447o, no1
do C.P.Civil, aplicável ao caso em apreço, deverão as custas do pro-
cesso ser encargo do oponente, já que delas não está isenta, nem
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a inutilidade superveniente da lide, no caso, provem, de facto im-
putável à Fazenda Pública.

7 — Sendo certo que aquele art. 447o, no 1 se aplica, indepen-
dentemente da natureza do facto que determina a inutilidade da lide,
sem que, neste caso, se possa colocar a questão de justiça na con-
denação ou não em custas.

8 — A douta sentença recorrida enferma, assim, salvo o devido
respeito, de erro na aplicação do direito e de erro de direito, ao
fazer uma indevida aplicação do art. 2o, no 1 al. a) do DL no 225/94,
de 5/9 e de uma errada interpretação aplicação do art. 447o, no 1
do C.P.Civil, dispositivo este que regula a hipótese concreta em causa.

9 — Não existe disposição legal que isente de custas os processos
em que a instância se extinga por inutilidade superveniente da lide,
como é o caso.

O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Com relevo para a decisão, apura-se dos autos o seguinte:
1 — O Sport Clube Vianense deduziu oposição a execução por

divida de I.R.S., referente aos anos de 1989 a 1992, em 18/4/94.
2 — Em 17/2/95, foi prestada a seguinte informação:
Tenho a honra de informar Va Exa que a Oponente aderiu ao

DL 225/94, encontrando-se a pagar em prestações mensais a sua dívida.
3 — O Mo Juiz ”a quo”, em face desta informação, considerando

”que o oponente não podia confessar-se devedor para efeitos do que
se dispõe naquele diploma legal e, do mesmo passo, vir nesta oposição
sustentar que não deve”, julgou extinto a instância por inutilidade
superveniente da lide, por decisão de 15/9/95 (v. fls. 24).

4 — E, louvando-se no art. 2o, no 1, al. a) do DL.225/94, isentou
o oponente das custas da oposição.

A questão a decidir consiste em saber se se impunha ou não a
condenação em custas do oponente.

Dispõe o art. 2o, no 1 al. a) do DL 225/94, de 5/9, que:
As dívidas exigidas em processos executivos podem ser regularizadas

nas seguintes condições :
a) Pagamento da quantia exequenda na totalidade, independen-

temente do valor da dívida, até 30/11/94, com dispensa de juros de
mora e de custas e reduções a 20 % dos juros compensatórios.

As alíneas b), c) e d) destas disposições prevêem o pagamento
da dívida em prestações mensais (18.36 e 60 meses, respectivamente).

Nestas situações, há lugar a redução de custas a 3 % da quantia
exequenda (v. art. 2o, no 2, al. c) do DL 225/94).

Por outro lado, nos termos do no 5 deste normativo ”as custas
serão pagas em conjunto com a última prestação, perdendo o exe-
cutado o direito à respectiva dedução caso não satisfaça esta
condições”.

Daqui se vê que, nos processos executivos:
a) A dispensa de custas só tem lugar quando a dívida tenha sido

paga, na totalidade, até 30/11/94;
b) Em caso de pagamento em prestações há lugar a custas, embora

com redução.
Ora, de acordo com a informação de fls. 22, prestada em 17/2/95,

o oponente, nessa data, encontrava-se a pagar em prestações a dívida
exequenda.
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Assim, porque não pagou a totalidade da dívida até 30/4/94, forçoso
é concluir que não podia ficar isento das custas da oposição.

Daí que a decisão recorrida deva, nessa parte, ser revogada.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso

e em revogar a decisão recorrida quanto a custas, condenando a opo-
nente no seu pagamento,. nos termos do art. 2o, no 2, al. c) do 225/94,
em 1a instância.

Sem custas neste S.T.A. (art. 3o da Tabela).

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Não versa matéria exclusivamente de direito o recurso cujas
conclusões contêm factos que não foram considerados no
probatório da sentença recorrida.

Recurso no 20 621. Recorrente: José João Alves Soares, Francisco
Alves Soares e António Cândido Alves Soares. Recorrido: Fazenda
Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida Lopes.

ACÓRDÃO

Pelo facto de não se considerarem sujeitos passivos, JOSÉ JOÃO
ALVES SOARES, FRANCISCO ALVES SOARES e ANTÓNIO
CÂNDIDO ALVES SOARES, com os sinais dos autos, impugnaram
judicialmente junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro
o acto de liquidação de contribuição autárquica dos anos de 1993
e 1994, com referência ao prédio urbano inscrito sob o arto 10466
da freguesia de Portimão (1o andar).

Por sentença de fls. 91 a 99, o Mo Juiz de 1a instância julgou
a impugnação improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreram os contri-
buintes para este STA, conforme alegações de fls. 126 a 134.

Contra-alegou a Fazenda Pública, posto o que o MoP.o junto deste
STA suscitou a questão prévia da incompetência desse Tribunal pelo
facto de o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvidos sobre esta questão prévia, os recorrentes nada disseram.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Nas conclusões do recurso, os recorrentes escreveram o seguinte:
1 — Os recorrentes não aceitaram os andares construídos pela cons-

trutora porque não correspondem aos andares a permutar;
3 — Assim, as obras não estão concluídas nos termos do contrato

entre as partes permutantes;
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4 — As obras concluídas em 10.05.90 não são as acordadas entre
os permutantes, mas sim as que a construtora entendeu levar a cabo
à revelia dos recorrentes;

7 — A Trevo Lda prestou falsas declarações ao pedir a inscrição
dos andares em nome dos recorrentes;

8 — Nem os recorrentes foram ouvidos para tal.
Ora, estes factos não foram estabelecidos no precatório da sentença

recorrida nem considerados na parte decisória. E da afirmação de
tais factos pretendem os recorrentes extrair consequências de direito.

Por isso, o recurso não versa matéria exclusivamente de direito,
circunstância que obsta a que este STA dele possa conhecer por ser,
para tanto, competente o Tribunal Tributário de 2a Instãncia
(art.os 21o, no 4, 32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).

Nestes termos, acordam os juízes do STA em julgar procedente
a questão prévia suscitada pelo MoPo e declaram este Tribunal in-
competente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, de-
clarando competente o Tribunal Tributário da 2a Instância.

Custas pelos recorrentes, sendo de 15.000$00 a taxa de justiça e
de 60 % a procuradoria.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(por vencimento), Relator. - Manuel Fernando dos Santos Serra -
José Joaquim Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo).
- Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.
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O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
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e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
a essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

IVA. Arto. 7o. do D.L. 154/91. Prazo de impugnação.

Doutrina que dimana da decisão:

À contagem do prazo para impugnar o IVA anterior ao CPT
cuja cobrança se converteu de eventual em virtual, aplica-se
o arto. 89 do CPCI por força do art.o. 7o. do D.L. 154/91.
Assim, tal prazo inicia-se no dia seguinte ao do débito ao
tesoureiro.

Recurso n.o 20 644. Recorrente: Couto Alves, L.da; Recorrido: Fa-
zenda Pública; Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Vítor Meira.

”Couto Alves, Lda.”, com sede no Largo João Tomás da Costa,
no 38 - 1o em Viana do Castelo deduziu impugnação judicial contra
as liquidações de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) relativo
ao ano de 1989, que lhe foi liquidado pela repartição de finanças
de Viana do Castelo, no montante de 6.050.132$00 a que acrescem
juros compensatórios no montante de 5.506.663$00.

A impugnação foi liminarmente indeferida por intempestiva pelo
Mo Juiz do Tribunal Tributário de Viana do Castelo, para onde o
recurso fora interposto.
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Inconformada com o decidido, recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da decisão,
formulando as seguintes conclusões:

1 - Em 09 de Março de 1994 deu entrada a petição em que a
ora recorrente impugnou o IVA relativamente ao qual, em 24 de
Novembro de 1993, foi notificada nos termos e para os efeitos do
arto 27o do Código daquele imposto.

2 - À referida impugnação é inteiramente aplicável o CPT, visto
que, tratando-se de IVA de cobrança eventual, no caso dos autos
não tem aplicação o disposto no arto 7o do Decreto-Lei no 154/91,
de 23 de Abril, pois este versa exclusivamente sobre impostos de
cobrança virtual.

3 - Consideradas as datas referidas em 1, supra, e o estabelecido
nos artos. 27o, nol, do Código do IVA, e nos artos 107o e 123o, no1,
alínea a) do CPT, verifica-se que a impugnação é tempestiva.

Porém, ainda que assim se não entenda,
4 - Relativamente ao prazo da impugnação judicial o arto 7o do

citado D.L. no 154/91 apenas regula quanto à fixação do momento
do início da contagem do mesmo prazo; quanto ao mais, rege o arto

123o do CPT, concretamente a alínea a) do seu n.o 1.
5 - Da conjugação do arto 27o, n.o 1, do Código do IVA com

os artos 20o e 28o do CPCI, resulta que o final do prazo de pagamento
voluntário do imposto cuja liquidação foi impugnada ocorreu depois
dos 15 dias seguintes ao da notificação de 24 de Novembro de 1993.

6 - Tendo a petição da impugnação sido entregue em 09 de Março
de 1994 a mesma é tempestiva, pois não deu entrada para além do
prazo a que se refere a alínea a) do n.o 1 do arto 123o do CPT.

Mas, se assim não se entender,
7 - Da Doutrina e da Jurisprudência que foram citadas resulta

que no caso da falta de pagamento da receita de cobrança eventual,
é o débito ao tesoureiro que marca o momento da respectiva abertura
do cofre.

8 - Para efeitos do disposto na alínea b) do arto 89o do CPCI,
o início da contagem do prazo de impugnação judicial reporta-se,
não à data da notificação emitida nos termos do arto 27o do Código
do IVA mas sim, ao momento em que foi efectuado o débito ao
tesoureiro.

9 - No caso dos autos o débito ao tesoureiro nunca poderia ter
ocorrido antes de 10 de Dezembro de 1994, pelo que, consideradas,
por um lado, as datas da notificação emitida nos termos do arto 27o

do Código do IVA e da entrada da impugnação, e, por outro lado,
o disposto no arto 89o, alínea a), do CPT, tem de se concluir pela
tempestividade da petição da mesma impugnação.

10 - Ao decidir pela intempestividade da petição da impugnação,
indeferindo-a liminarmente, a Douta decisão recorrida violou o dis-
posto no arto 7o do Decreto-Lei no 154/91, de 23 de Abril, nos
artos. 123o, n.o 1, alínea a) do CPT e no arto 89o do CPCI, devendo,
por isso, ser revogada e substituída por outra que não seja de in-
deferimento liminar da referida petição.

A Fazenda Pública pronunciou-se pela manutenção do decidido.
Neste Supremo Tribunal o Exmo. Magistrado do Ministério Público

pronunciou-se pelo provimento do recurso por entender que a petição
foi tempestivamente apresentada.

Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos cumpre decidir.
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A decisão recorrida, para decidir pela intempestividade, fixou os
seguintes factos:

1 - Ela foi notificada para pagar os valores das ditas liquidações
em 24.11.93;

2 - Esta impugnação deu entrada em 9.3.94.
Estipula o artigo 27o do CIVA que, quando se proceda à liquidação

do imposto por iniciativa dos serviços, será o contribuinte notificado
para efectuar o pagamento em 15 dias a contar da notificação, con-
vertendo-se a cobrança em virtual se o pagamento não for efectuado
em tal prazo.

Tendo o C.P.T. entrado em vigor em 1.7.91, o decreto-lei no 154/91
que o aprovou criou uma norma transitória, no seu artigo 7o, para
os impostos de cobrança virtual anteriores que viessem a ser cobrados
posteriormente, no que concerne ao regime e contagem dos prazos.
Segundo essa norma tais impostos continuariam, enquanto os res-
pectivos códigos ou leis tributárias não fossem adaptados às dispo-
sições de cobrança do novo código, a ser cobrados pelo regime antes
vigente que se aplicaria também à contagem dos prazos de reclamação
ou impugnação.

A questão da cobrança do IVA liquidado adicionalmente já durante
a vigência do CPT tem suscitado algumas divergências na jurispru-
dência deste Supremo Tribunal. Tem-se vindo porém a cimentar a
ideia de que o IVA, tendo embora um período de cobrança eventual,
deverá ser considerado imposto de cobrança virtual para efeitos de
aplicabilidade daquele artigo 7o do D.L. 154/91, sendo a contagem
do prazo efectuada, para os casos anteriores ao CPT, nos termos
do artigo 89o do CPCI, porquanto as alterações ao CIVA a que tal
norma se referia só vieram a ser introduzidas pelo D.L. 100/95 de
19 de Maio. No sentido indicado pode ver-se, a título exemplificativo,
o recente acórdão no 20407 de 6.11.96 deste Tribunal.

No artigo 89o do CPCI atribui-se um prazo de 90 dias para impugnar
contado do dia imediato ao da abertura do cofre ou do dia imediato
ao da cobrança se esta houver sido feita eventualmente. Assim, se
no caso vertente tivesse ocorrido pagamento eventual, seria a partir
do dia imediato que o prazo se contaria. Não tendo ocorrido tal
pagamento teria que apurar-se quando teve lugar a abertura do cofre.
O despacho recorrido não nos diz quando tal aconteceu. Não pode
porém retirar-se ao contribuinte o prazo para pagamento voluntário.
Só após o decurso deste a cobrança se converte em virtual, de acordo
com o artigo 27o do CIVA, só então podendo ocorrer o débito ao
tesoureiro.

No caso vertente o recorrente foi notificado para efectuar o pa-
gamento no prazo de quinze dias em 24.11.93. Podia assim pagar
eventualmente até 9.12.93. Por isso o débito ao tesoureiro não podia
ter ocorrido antes de 10.12.93 (data da abertura do cofre). Sendo
de 90 dias o prazo para deduzir a impugnação não podia tal prazo
terminar antes de 10.3.94 pelo que, deduzida em 9.3.94 a impugnação,
não podia ela deixar de ser considerada tempestiva.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar o despacho recorrido que deverá ser substituído por outro
que não seja de indeferimento liminar pelo mesmo motivo.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Objecto do recurso jurisdicional. Ausência de censura à
sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

O objecto do recurso jurisdicional é a sentença ou o despacho
recorridos. Se nas conclusões das alegações de recurso o
recorrente se alheia do decidido na sentença e vem tecer
considerações sobre o relatório dos SFT que antecedem o
acto impugnado - deliberação da CDR - não pode o recurso
deixar de improceder.

Recurso n.o 20 717. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Ana
Maria Antunes Pinto Rodrigues da Cruz e outros; Relator o
Ex.mo Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Celestino Augusto Rodrigues da Cruz impugnou no Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa o acto da Comissão Distrital de
Revisão que lhe fixou a matéria colectável de imposto profissional
do exercício de 1987, no montante de 11.882.013$00 acrescida do
agravamento de 59.000$00, invocando vício de violação de lei e vício
de forma.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
procedente por ter sido entendido que o acto impugnado sofria do
vício de preterição de formalidades legais por falta de fundamentação,
não se tomando conhecimento dos vícios de violação de lei também
invocados por a lei ao tempo vigente o não permitir.

Dessa decisão e por com ela se não conformar recorreu o repre-
sentante da Fazenda Pública para este Supremo Tribunal Adminis-
trativo, formulando as seguintes conclusões:

1 - Que a fiscalização, no uso dos poderes que lhe são confiados,
exerceu a sua função de conformidade com a lei e pautando-se ri-
gorosamente pelos elementos contabilísticos e demais informações
do impugnante em ordem à determinação exacta da situação tributária
do impugnante.

2 - Dessa fiscalização resultaram, como se constata do relatório,
irregularidades e omissões, legalmente não aceites em termos fiscais,
originando as correcções que ao caso se impunham.

3 - Todas as irregularidades detectadas estão devidamente fun-
damentadas (relatório) pelo que se pode afirmar com tranquilidade
legal que as invocadas preterições de formalidades legais, por falta
de fundamentação, não existiram.

4 - Foram violados: artos 8o e 10o do C.I.P., arto 75o do C.P.T.
e arto 103o da C.R.P.

Contra-alegou o impugnante, através dos seus herdeiros entretanto
habilitados, pugnando pela manutenção do decidido, formulando as
seguintes conclusões:

1. A douta decisão recorrida não enferma de qualquer vício ou
erro de interpretação e aplicação da lei;

2. A deliberação da Comissão de revisão não evidencia a apreciação
das despesas apresentadas pelo impugnante;
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3. Se a Comissão tivesse apreciado tais documentos de despesa
teria constatado que, à semelhança dos demais casos apreciados na
mesma sessão, as despesas apresentadas são dedutíveis nos termos
legais;

4. O impugnante não foi notificado de quais as despesas rejeitadas,
qual o montante e natureza destas;

5. O impugnante não foi notificado de qualquer razão que lhe
permitisse aferir o raciocínio trilhado pela Comissão para indeferir
a sua reclamação;

6. A única notificação que o impugnante recebeu, no que se refere
à deliberação da Comissão, é a que consta de fls. 132 dos autos e
corresponde ao ofício no 5040;

7. É inequívoca a existência da alegada preterição de formalidades
legais por falta de fundamentação da acta da Comissão;

8. A preterição de tal formalidade não poderia ser sanada, através
dos autos e do conhecimento (ao contribuinte já falecido) da fun-
damentação da deliberação recorrida, pois que o conhecimento da
mesma se impõe no momento da notificação do acto.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
por as alegações da recorrente Fazenda Pública se reportarem ao
relatório dos serviços e não à deliberação da Comissão Distrital de
Revisão à qual, na sentença, é imputada a falta de fundamentação,
não tendo por isso tal sentença sido atacada no recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Na sentença recorrida vêm fixados como provados os seguintes

factos:
a) O impugnante Celestino Cruz entregou, em 28/1/88, na 4ª RF

de Loures (Sacavém) a Declaração mod. 5 de imposto profissional,
a que se refere o arto 6o do CIP, na qual determinou, em auto-
liquidação, o rendimento colectável de Esc. 902.130$00 relativo ao
ano de 1980 (cfr. cópia certificada da Declaração modelo 5, a fls. 22
e 23).

b) Para apuramento desse rendimento tributável (cfr. a citada De-
claração) o impugnante considerou como receita a quantia de
Esc. 22.659.094$00 de rendimentos de conta própria e como encargos
do art. 10o no 1 os de:

Telefone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.090$00
Segurança social e seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.676$00
Viagens e deslocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.004$00
Outros encargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.846.103$00

19.037.873$00

c) O Departamento dos Serviços Distritais de Fiscalização Tribu-
tária de Lisboa efectuou uma fiscalização levada a efeito nas ins-
talações do impugnante e elaborou, em 30/6/88, a informação para
efeitos de fixação do rendimento colectável nos termos do art. 11.o
do CIP, a qual consta por cópia a fls. 45 a 53 e aqui se tem por
reproduzida.

d) Nessa informação e pelas razões ali constantes (as de que algumas
despesas não tinham sido necessárias à formação do rendimento de-
clarado) foi entendido que:

- quanto à verba de Segurança Social e seguros só seria de considerar
como encargo o montante de 50.616$00;
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-quanto à verba de Viagens e deslocações não podia a mesma ser
considerada como encargo da actividade de despachante devido à
circunstância de terem as viagens sido feitas na qualidade de sócio-
-gerente da Transdelta, cuja actividade é a de Transitário, sendo esta
empresa quem estabelecia os contactos com os clientes, não havendo
uma relação directa do impugnante com estes mas apenas com a
Transdelta que é o seu principal cliente;

- quanto à verba Outros encargos, foi informado, na parte em que
a mesma se reporta a recibos da Transdelta (17.603.692$00), o seguinte:

«refere-se a despesas administrativas tais como: cedência de pessoal,
máquinas de escritório, utilização das instalações e outros, dado que
o contribuinte utiliza as instalações e o equipamento e pessoal daquela
empresa. «Este valor constitui receita da firma Transdelta.

Analisamos a contabilidade desta firma e constatamos que:
«1 - O despachante é sócio da mesma na proporção de 1/3 do

Capital Social.
«2 - As receitas da Transdelta são provenientes de:

Actividades de despachante que realiza através do
seu sócio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.862.513$00

Serviço de ”Trânsitos” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816.000$00
Comissões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.000$00

27.848.513$00

Recuperação de custos:

Débito ao despachante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.603.692$00
Cedência do escritório de Alverca . . . . . . . . . . . . . . . 571.405$00

46.023.610$00

«3 - Dadas as relações especiais entre o contribuinte e a sociedade
”Transdelta”, e porque nas notas de débito não foram especificados
os custos que originaram os seus montantes, procedemos à análise
dos custos que seriam imputáveis ao despachante quer quanto à sua
natureza, quer na proporção da receitas de cada uma das entida-
des. . .» (cfr. informação de fls. 46 e ss).

e) Com base nas verificações referidas na alínea antecedente e fa-
zendo uma proporção entre as receitas da Transdelta e do impugnante,
os Serviços de Fiscalização procederam ao cálculo do rendimento tri-
butável do impugnante, tendo efectuado a seguinte liquidação:

Receita:

Rendimentos de conta própria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.659.094$00

Encargos:
art. 10.o n.o 1:

Telefone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.090$00
Segurança Social e seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.623$00
Viagens e deslocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.200$00
Outros encargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.664.077$00

8.057.990$00

artigo 10.o n.o 2:
22.659.094$00×12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.719.091$00
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Rendimento colectável proposto: 11.882.013$00.
f) Com base nesta informação referida, o sr. CRF, em 30/8/88,

fixou, nos termos do art. 11.o do CIP, em 11.882.013$00 o rendimento
colectável do impugnante no ano de 1987 (fls. 130).

g) Desta fixação referida na alínea antecedente e de que havia,
no prazo de 15 dias, a pagar a quantia liquidada de imposto no mon-
tante de Esc. 2.304.233$00, foi o impugnante notificado por ofício
de 30/8/88 (fls. 4).

h) Em 5/9/88 o impugnante reclamou do rendimento assim fixado,
ao abrigo do art. 15.o do CIP alegando que o rendimento fixado
é exagerado e que no acto de entrega da declaração modelo 5 exibira
na RF os documentos comprovativos dos encargos suportados (fls. 5).

i) Para instrução da reclamação, os Serviços de Fiscalização Tri-
butária de Lisboa (Departamento Oriental) efectuaram nova fisca-
lização à escrita do impugnante e elaboraram, em Maio de 1989,
o Relatório de exame junto por cópia a fls. 88 a 95 que aqui se
tem por reproduzido.

j) Com base neste relatório de exame o sr. CRF, em 18/9/89, fixou
em revisão, nos termos do art. 15.o do CIP, em 11.882.013$00 o ren-
dimento colectável do impugnante no ano de 1987 com a seguinte
fundamentação: «Em face dos elementos fornecidos pela Fiscalização
Tributária» (fls. 130).

k) Desta fixação em revisão referida na alínea antecedente e de
que devia, no prazo de 15 dias, a pagar a quantia liquidada de imposto
no montante de 2.304.232$00, foi o impugnante notificado por ofício
n.o 6914, de 19/9/89 (fls. 6).

l) Em face da notificação que lhe fora feita, o impugnante apre-
sentou, em 25/9/89 o requerimento de reclamação ao abrigo do § 4.o
do art. 15.o do CIP, para a Comissão de Revisão, requerimento esse
junto por cópia a fls. 28 a 30 e dado aqui por reproduzido.

m) A Comissão Distrital de Revisão fixou, em 6/9/90, a matéria
colectável de 11.882.013$00 e o agravamento de Esc. 59.000$00, con-
forme acta n.o 29 de 6/9/90, com a seguinte fundamentação: «A Co-
missão deliberou, também, nas mesmas condições, negar provimento
às reclamações dos contribuintes António Carlos Rodrigues do Amaral
e Celestino Augusto Rodrigues da Cruz, mantendo os rendimentos
colectáveis e fixando os respectivos agravamentos legais».

n) Tal deliberação foi notificada ao impugnante em 24/9/90, por
ofício n.o 5040, de 13/9/90 (fls. 132).

o) Dá-se por reproduzido o teor dos docs. de fls. 11 a 20, 31 a
43, 57 a 86.

p) O impugnante era sócio e gerente da Transdelta — Serviços,
Trânsitos e Transportes, Lda., com sede na R. dos Remédios, 76
e 78, Lisboa (fls. 106 e ss).

A sentença recorrida apreciou a decisão da Comissão Distrital de
Revisão e concluiu que ela não estava fundamentada, nem sequer
sucintamente. Na acta da reunião da referida Comissão (fls. 153)
e no que respeita ao impugnante apenas se refere o que consta da
alínea m) do probatório supra transcrito. Fica-se apenas a saber que
a Comissão negou provimento à reclamação, manteve os rendimentos
colectáveis e fixou o agravamento, sem que se saiba por que motivo
tomou tal deliberação e não outra qualquer em sentido diverso. Ao
referir que deliberou nas mesmas condições quis referir que o fez
por unanimidade, no uso da faculdade que lhe confere o artigo 19o

do CIP e de harmonia com as informações dos serviços de fiscalização
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tributária e demais elementos constantes dos respectivos processos
individuais. São pois estes e só estes os fundamentos da deliberação.

Nas suas alegações de recurso a Fazenda Pública vem reportar-se
ao relatório da fiscalização e às irregularidades e omissões apuradas,
para concluir não existirem as mencionadas preterições de forma-
lidades legais e falta de fundamentação. Parece pois que a recorrente
não compreendeu bem o teor da sentença recorrida. Não se pôs aí
em causa a veracidade e profundidade do trabalho dos serviços de
fiscalização nem das respectivas conclusões. A sentença não conheceu
das divergências quanto à matéria colectável que a recorrente im-
pugnara com base em vício de violação de lei por ter entendido que
tal lhe não era permitido. Nem apreciou se o relatório dos S.F.T.
estava bem ou mal fundamentado por também o não poder fazer.
O que a sentença recorrida decidiu foi unicamente que a deliberação
da C.D.R. não estava fundamentada, o que consubstanciava vício de
forma. Só esta questão foi decidida pelo que só ela era atacável por
via de recurso. Mas quanto a esta questão nada vem referido nas
alegações da recorrente que assim não atacam a sentença recorrida,
não apresentado qualquer censura ao decidido.

Os recursos, nos termos do artigo 676o no 1 do C.P.C., destinam-se
a impugnar as decisões recorridas e não a conhecer de questões de
que esta não conheceu. Os recorrentes devem apresentar as suas ale-
gações nas quais concluirão pela indicação dos fundamentos por que
pedem a alteração ou anulação da decisão (artigo 690 no 1 do C.P.C.).
Como referia o Prof. José Alberto dos Reis (C.P.C. Anotado, vol. V,
pág. 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 fundamentos por que o recorrente acha
que a decisão deve ser anulada ou alterada, para o tribunal tome
conhecimento delas e as aprecie”.

Ora se o recorrente não procura demonstrar o desacerto da decisão
em relação ao acto, mas volta a atacar o acto anterior à decisão
alheando-se desta, não pode o S.T.A., no recurso que devia ter por
objecto a decisão, apreciar o acto que a antecedeu mas apenas tal
decisão. E se a ela não é assacado qualquer vício não pode o recurso
deixar de improceder.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar a sentença recorrida.

Sem custas por a recorrente delas estar isenta.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Vítor Meira — Castro Mar-
tins — Mendes Pimentel. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1a Instância. Questão de
facto. Incompetênica.
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Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso no 20 745. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: João
Maurício Rosado. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Faro que julgou
procedente, por inconstitucionalidade orgânica da al. h) do no 3 do
art. 2o do CIRS, a impugnação que João Maurício Rosado deduzira
contra a liquidação do IRS, relativa aos anos de 1991/92 e a quantias
recebidas a título de gratificações, veio o Representante da FaPa re-
correr, concluindo a sustentar que:

- a autorização legislativa do art. 4o/1 e 2, al. a) e 3 da Lei no 106/88,
de 16.9, abrange todas as remunerações provenientes do trabalho
por conta de outrem;

- as gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho;

- o conceito de remuneração do direito fiscal é económico e a
dita autorização abrange tal conceito, consagrado na al. h) do no 3
do art. 2o do CIRS, não enfermando esta de inconstitucionalidade
orgânica;

- a decisão recorrida violou tal norma.
O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em

razão da hierarquia para conhecer do recurso porque as respectivas
conclusões da alegação incluem matéria de facto não estabelecida
no probatório da decisão recorrida.

As partes foram ouvidas à questão da incompetência do tribunal
em razão da hierarquia deduzida pelo Ministério Público, mas nada
aduziram.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art. 45o-2 do CPTributário).

Na verdade, numa das conclusões do recurso, a Rte FaPa sustenta
que as gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Ora, tal afirmação reporta-se a uma determinação da realidade,
do domínio dos factos que se propõem para conhecimento no recurso,
pois a mesma não consta do probatório da sentença recorrida.

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.

Porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelos quid decisum (cf. Manuel Andrade, Noções (...), p. 89,
é indiferente, para o efeito em causa, determinar a atendibilidade
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ou o relevo que as referidas afirmações lograrão no julgamento da
causa posta em recurso, porquanto as ditas pronúncias virão a caber
ao tribunal que for julgado competente.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167o do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso e competente
para tal o referido tribunal.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$ e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo - João José Coelho Dias - Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. - Fui presente, António Mota Salgado.

Despacho de 13 de Março de 1997.

Recurso no 20 745. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: João
Maurício Rosado. Relato: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Onde se lê no acórdão respectivo «Custas pelo recorrente, com
taxa de justiça em 15 000$00 e procuradoria em 40 %.» deve ler-se
«Sem custas.».

D. S., Ernâni Marques da Silva Figueiredo.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto a questão de saber se as gratificações
de funcionário do casino são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Recurso no 20 750. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Joaquim
Dias Salvador. Relator: Exmo. Conso Dr. Rodrigues Pardal (por
vencimento).

ACÓRDÃO

Com fundamento em inconstitucionalidade, o contribuinte Joaquim
Dias Salvador, com os sinais dos autos, impugnou judicialmente, junto
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do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro, o acto de liquidação
de IRS do ano de 1991 pedindo a sua anulação contenciosa.

Por sentença de fls. 70 a 18, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Faro julgou a impugnação procedente, com base
na inconstitucionalidade orgânica do arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.

Inconformada, a Fazenda Pública recorreu para este STA, pedindo
a revogação da sentença e a improcedência da impugnação judicial
com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange todas as remu-
nerações provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando
expressamente ”... contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, al. a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito de
remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do
no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.
g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente arto 2o, no 3, al. h), do CIRS.
No seu parecer, o MoPo junto deste STA suscitou a questão prévia

da incompetência deste STA em razão da hierarquia, pelo facto de
o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvida a Fazenda, a mesma entende que o recurso versa matéria
exclusivamente de direito, o mesmo entendendo o contribuinte.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Na conclusão b) das suas alegações, a Fazenda Pública sustenta

que as gratificações em causa ”são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho”.

Mas essa conclusão de facto não ficou estabelecida na sentença
recorrida. Aliás, sobre essa questão o Mo Juiz de 1a instância concluiu,
de facto, de forma diferente, se não mesmo contrária: tais gratificações
não foram auferidas em resultado do contrato de trabalho.

Resulta do exposto que o recurso versa matéria de facto, o que
impede este STA de sobre ele se pronunciar, por ser, para tanto,
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância (art.os 21o, no 4,
32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).

Nestes termos, acordam os juízes do STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo MoPo, em se declararem incompetentes
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e em de-
clarar competente o Tribunal Tributário da 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Rodrigues Pardal (por ven-
cimento) - Santos Serra - Almeida Lopes (vencido nos termos do
voto anexo). - Fui presente, Lopes de Sousa.
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DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
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necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.
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Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto a questão de saber se as gratificações
de funcionário do casino são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Recurso no 20 752. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Carlos
Alberto Silva Assis. Relator: Exmo. Conso Dr. Rodrigues Pardal
(por vencimento).

ACÓRDÃO

Com fundamento em inconstitucionalidade, o contribuinte Carlos
Alberto Silva Assis, com os sinais dos autos, impugnou judicialmente,
junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro, o acto de li-
quidação de IRS do ano de 1989 pedindo a sua anulação contenciosa.

Por sentença de fls. 72 a 89, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Faro julgou a impugnação procedente, com base
na inconstitucionalidade orgânica do arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.

Inconformada, a Fazenda Pública recorreu para este STA, pedindo
a revogação da sentença e a improcedência da impugnação judicial
com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alínea a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange todas as remu-
nerações provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando
expressamente ”... contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”.

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, al. a)
e 3 da Lei no 106/88, de 16 de Setembro, abrange o conceito de
remuneração típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do
no 3 do arto 2o do CIRS.

e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-
constitucionalidade orgânica.

f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, al. h) do CIRS.
g) A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente arto 2o, no 3, al. h), do CIRS.
No seu parecer, o MoPo junto deste STA suscitou a questão prévia

da incompetência deste STA em razão da hierarquia, pelo facto de
o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvida a Fazenda, a mesma entende que o recurso versa matéria
exclusivamente de direito, o mesmo entendendo o contribuinte.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Na conclusão b) das suas alegações, a Fazenda Pública sustenta

que as gratificações em causa ”são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho”.
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Mas essa conclusão de facto não ficou estabelecida na sentença
recorrida. Aliás, sobre essa questão o Mo Juiz de 1a instância concluiu,
de facto, de forma diferente, se não mesmo contrária: tais gratificações
não foram auferidas em resultado do contrato de trabalho.

Resulta do exposto que o recurso versa matéria de facto, o que
impede este STA de sobre ele se pronunciar, por ser, para tanto,
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância (art.os 21o, no 4,
32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF).

Nestes termos, acordam os juízes do STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo MoPo, em se declararem incompetentes
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e em de-
clarar competente o Tribunal Tributário da 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(por vencimento) - Santos Serra - Almeida Lopes (vencido nos termos
do voto anexo). - Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.
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A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II, págs. 404 e
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405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Competência do S.T.A. - Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

O Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão
da hierarquia para conhecer do recurso da sentença pro-
ferida pelo Tribunal Tributário de 1a Instância (recurso “per
saltum”) que não tenha como exclusivo fundamento matéria
de direito.

Recurso no 20.879. Recorrente: Manuel Almeida Pinto de Freitas;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. MANUEL ALMEIDA PINTO DE FREITAS, identificado nos
autos, opôs-se a uma execução fiscal que contra si reverteu.

O Mmo Juiz do 2o Juizo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto julgou a oposição improcedente.

Inconformado com esta decisão o oponente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

”I - A obrigação do devedor por reversão não nasce apenas quando
esta é decretada;

II - Mas logo que ocorre o facto em que se há-de fundar a reversão;
III - Na hipótese vertente entre os dois factos mediarem mais de

vinte anos, cerca de vinte e cinco.
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IV - Aliás, mesmo quando se entenda que a dívida por reversão
sofre apenas as vicissitudes da dívida originária e causa reversionis,
mesmo assim, tem de concluir-se que sobre esta última decorreram
mais de dez anos, com eficácia prescricional;

V - Ora, atento o normativo constitucional atrás invocado, é este,
no caso vertente, o prazo extintor da obrigação e não o de vinte
anos, inaplicável, não só por ser menos favorável, mas também porque
os prazos adjectivos são normalmente de imediata aplicação.”

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, sustentando
que o recurso não merece provimento.

O EPGA emitiu douto parecer, defendendo que este Supremo Tri-
bunal é hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.

O oponente discorda da posição sustentada pelo EPGA.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Exmo Magistrado do M. P.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-

téria (vide artos 101o e 102o do C.P.Civil, 45o do C.P.T., 5o do ETAF
e 2o e 3o da L.P.T.A.), prejudicando, se procedente, a apreciação
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então:
Dispõe o arto 32o, no 1, al. b), do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria

de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto

não será este Supremo Tribunal o competente mas sim o Tribunal
Tributário de 2a Instância, face ao disposto no arto 41o, no 1, al. a),
do ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreve o ilustre Magistrado:
“Com efeito, nas alegações (início de fls. 40), o recorrente alega

que os autos foram remetidos às justiças fiscais em 18-10-84 que,
todavia, só os movimentaram contra o recorrente já em 25-10-1993
(independentemente do efeitos da expressão recorrente, o certo é
que o 1o processo consultado esteve efectivamente parado entre
28-1-90 e 25-10-93).

“Este facto não foi considerado (provado) na douta sentença
recorrida.

“Já no final da folha anterior se alegam também factos (impli-
citamente), ao dizer-se: “atentando em que, por despacho de 18/11/70,
foram apensadas entre si todas as execuções fiscais, tem de haver-se
como certo que em 18-11-1971, começou a correr a prescrição.

Isto significa que o recorrente pretende invocar outra paragem
do processo, como se vê do que, como corolário, expressa o parágrafo
seguinte, a qual não foi igualmente considerada pela douta sentença”.

Tem razão o referido Magistrado.
É possível concluir assim que o recurso não versa exclusivamente

matéria de direito.
Não contendo pois o recurso exclusivamente matéria de direito,

não é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas
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sim o Tribunal Tributário de 2a Instância, face aos normativos legais
atrás citados.

Pode, entretanto, o recorrente prevalecer-se do disposto no art 47o,
no 2, do C.P.T.

3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelo recorrente Manuel Almeida Pinto Freitas.

4. Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em
Esc. 20.000$00 e procuradoria em 40 %.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Recurso no: 20.937, em que foi Recorrente José Manuel Prates e
Filhos, Lda e Recorrido a Fazenda Pública e do qual foi Relator
o Exmo Conso Dr. Fonseca Limão.

José Manuel Prates & Filhos, Lda, não se conformando com o
ac. do T.T. de 2a Instância , a fls 74 e seguintes, dele interpôs recurso
para este S.T.A, terminando as suas alegações com a formulação do
seguinte quadro conclusivo:

1o - A leitura dos livros de escrituração e documentos que os fun-
damentam não foi feita correctamente.

2o - A recorrente laborou em termos práticos no período com-
preendido entre 21/3/89 e 145/89.

3o - A recorrente constituiu-se enquanto Sociedade Comercial por
quotas de responsabilidade limitada em 9/2/85, existindo legalmente
a partir de então.

4o - As viaturas foram adquiridas após 9/2/89.
5o - Os serviços de reparação foram prestados após 9/2/89.
6o - Os valores deduzidos no segundo trimestre de 1985 foram

apresentados atempadamente e devidamente.
7o - A partir do momento - 9/2/89 - em que a recorrente decide

valorizar a Sociedade constituída, investindo nela trabalho e dinheiro,
manifestou claramente a “intenção de constituir uma certa realidade
económica ligando o lucro, através de uma actividade de comércio
(cfr. Acs. do S.T.J. de 20/3/79, in B.M.J. 285 e 4/5/78 in doc.cit. no

277, p. 278 e Ferro Correia, Lições Direito Comercial Vol II e Pires
de Lima e Antunes Varela - Cod. Civil Anotado, Vol II, pg. 129).

8o - A recorrente já existia para todos os efeitos legais, pese embora
ter participado o exercício da sua actividade em data posterior à cons-
tituição da Sociedade.

9o - A recorrente agiu sempre de boa fé, nunca pretendendo deixar
de cumprir as suas obrigações fiscais.

10o - Deve concluir-se pela ilegalidade do acto tributário notificado
à recorrente, originando tal ilegalidade a anulação do acto de liqui-
dação e bem assim o da sua notificação, com todas as consequências
legais.
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Pede, a final, que se julgue “procedente por provado o presente
recurso” e que se decrete “a anulação do acto de liquidação recorrida,
absolvendo-se a recorrente com todas as consequências legais”.

A Exma Representante da Fazenda Pública bem como o Exmo

Magistrado do Mo Po foram do parecer que o recurso deve ser con-
siderado improcedente.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso, interposto pela

ora recorrente, da sentença do tribunal Tributário de 1a Instância
de Évora, pois que as conclusões daquele se alhearam desta.

Confrontadas as conclusões do recurso interposto para este STA
com o aresto recorrido idêntica conclusão deve ser extraída.

Efectivamente, a recorrente não lhe imputa qualquer erro ou vício
e nem sequer a sua revogação pediu, apenas se limitando a censurar
o acto tributário, sendo certo ainda que o quadro conclusivo por
ela traçado envolve apreciação da matéria de facto que, como resulta
do arto 21o no 4 do E.T.A.F., está excluído dos problemas de cognição
deste S.T.A..

De qualquer forma, sabido é que recai sobre o recorrente o ónus
de alegar e concluir, que são as conclusões que delimitam o âmbito
do recurso, que este tem por objecto uma decisão judicial e se traduz
num pedido de revisão da legalidade ou ilegalidade deste (v. 690o

no 1, 676o no 1 do C.P.Civil).
Ora, como vimos, o acórdão recorrido saiu incólume das conclusões

do recurso interposto para este S.T.A. tal como já havia acontecido
com a decisão da 1a Instância aquando do recurso interposto para
o T.T. de 2a Instância.

Deste modo, as referidas conclusões são ineficazes para a pretensão
se sobre o acto tributário recair um juízo de censura formulado por
este S.T.A., sendo certo que a decisão recorrida, que deveria constituir
o objecto do presente recurso, também não pode ser alvo de tal juízo,
visto que não lhe vêm imputados quaisquer erros ou vícios, quer
de forma quer de fundo, nem vem pedida a sua revogação.

Termos que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa 19 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Li-
mão — Agostinho Castro Martins — Benjamim da Silva Rodri-
gues. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Competência do tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

Prescrevendo o arto 7o. do ETAF a competência do tribunal
em razão do autor do acto e não sendo este nenhuma das
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entidades referidas nas als.c) e d) do no 1 do arto 32 do
mesmo diploma legal, cabe ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância o conhecimento do recurso de acto administrativo
respeitante a questões fiscais não aduaneiras.

Recurso no 20.952. Recorrente: Sociedade Figueira-Praia, SA.; Re-
corrido: Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos; Relator:
Exmo Cons. Dr. Vítor Meira.

Sociedade Figueira Praia, S.A. veio recorrer contenciosamente para
este Supremo Tribunal Administrativo do despacho do Subdirector-
-Geral das Contribuições e Impostos de 17 de Abril de 1996 que
lhe indeferiu um pedido de revisão oficiosa do acto de tributação
em IRC do ano de 1990.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal, no seu visto inicial, foi consideranda a incompetência deste
Tribunal, em razão do autor do acto, para conhecer do recurso, por
tal competência caber ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Ouvidas as partes sobre a questão prévia suscitada pelo Ministério
Público, veio o Recorrido dizer que aderia à promoção e respectivos
fundamentos e o Recorrente requerer a remessa dos autos ao Tribunal
Tributário de 2a Instância nos termos do artigo 4o no 1 da L.P.T.A.

Atenta a simplicidade da questão e com dispensa de vistos vêm
os autos à conferência para decidir.

Nos termos do artigo 7o do E.T.A.F. “a competência para conhe-
cimento dos recursos contenciosos é determinada pela categoria da
autoridade que tiver praticado o acto recorrido, ainda que no uso
de delegação de poderes”. A competência deste Supremo Tribunal
Administrativo neste tipo de recursos consta da alínea c) do no 1
do artigo 32 do E.T.A.F. que refere competir à Secção de Contencioso
Tributário conhecer “dos recursos dos actos administrativos do Go-
verno e dos seus membros, bem como dos órgãos colegiais de que
estes façam parte, respeitantes a questões fiscais”, referindo-se a alí-
nea d) seguinte ao mesmo tipo de actos praticados pelos governos
regionais e seus membros. Por seu turno, o artigo 41 no 1 alínea b)
do mesmo diploma legal atribui ao Tribunal Tributário de 2a Instância
a competência para conhecer “dos recursos de actos administrativos
respeitantes a questões fiscais, salvo do disposto nas alíneas c) e d)
do no 1 do artigo 32o”.

No caso vertente o recurso vem interposto de um acto de um Sub-
director-Geral pelo que, atentas as normas indicadas, a competência
para a sua apreciação cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância,
como referiu o Ministério Público com a concordância das partes.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência em
declarar esta Secção incompetente para julgar o presente recurso,
cabendo tal competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância para
onde os autos deverão ser oportunamente remetidos, atento o pedido
nesse sentido já efectuado pela Recorrente.

Custas pela Recorrente, fixando em 20.000$00 a taxa de justiça
e em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Carvalho Júnior.
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Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

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 por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, por força do art.32o no1
alín.b) do ETAF.

II — Assim, discutindo-se no recurso também questão de facto
é competente para do mesmo conhecer o Tribunal Tri-
butário de 2a instância, nos termos do art.41o a) do ETAF.

RECURSO No 20.975 de que é recorrente Manuel Dias da Silva
Cruz e Fernando Dias da Silva Cruz e recorrida a Fazenda Pública
e de que foi RELATOR o Exmo. Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Manuel Dias da Silva Cruz e Fernando Dias da Silva Cruz, iden-
tificados nos autos, não se conformando com a sentença proferida
em 19.4.9 6 pelo Tribunal Tributário de 1a instância do Porto (1o

Juízo) na parte em que julgou parcialmente improcedente a oposição
à execução fiscal que contra ambos reverteu e instaurada para co-
brança coerciva da quantia de 1.583.023$00 e ainda de contribuições
ao CRSS dos meses de Setembro a Novembro do ano de 1987 de
que é devedora originária a sociedade C.L. Acabamentos Lda., vieram
interpor recurso directamente para este STA em cujas alegações for-
mularam as seguintes conclusões:

”1a. É ilegal a reversão da execução contra os recorrentes. Na
verdade.

2a. A executada ficou completamente inactiva e encerrada deixando
de laborar no início de Janeiro de 1991.

3a. A partir dessa data não praticaram os recorrentes qualquer
acto de gerência, não realizaram qualquer negócio e não exterio-
rizaram a vontade social.

4a. Lograram por isso fazer prova de que, não obstante exercerem
a gerência de direito, deixaram, a partir de 1.1.91, de exercer qualquer
gerência de facto.

5a. A dívida em causa nos presentes autos nasceu em período pos-
terior à entrada em vigor do Dec.Lei 68/87 de 29 de Fevereiro.

6a. O art.16o do C.P.C.I. a partir da entrada em vigor do citado
Dec.Lei atribui ao lesado, no caso a Fazenda Pública, o ónus da
prova da culpa dos gerentes na situação de insuficiência do património
social.

7a. A Fazenda Nacional não alegou nem provou qualquer facto
donde resulte que a insuficiência dos bens da executada resultou da
violação de deveres fiscais por parte dos recorrentes.

8a. Violou, assim, a sentença recorrida os arts.16o, 146o e alín.
b) do art.176o do Código de Processo das Contribuições e Impostos,
o Dec.Lei 68/87 de 9 de Fevereiro e o art.487o do C.Civil.
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9a. Deve, assim, o presente recurso ser julgado procedente com
as legais consequências como é de Justiça».

Contra-alegou a Fazenda Pública pugnando pela improcedência
do recurso.

O Exmo.Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer
no sentido da incompetência hierárquica deste STA para conhecer
do recurso uma vez que não versa exclusivamente matéria de direito.

Ouvidas as partes para se pronunciarem sobre a suscitada questão
de incompetência deste Tribunal, apenas a Fazenda Pública se pro-
nunciou, admitindo que o recurso não tem por fundamento exclu-
sivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Tem prioridade a excepção de incompetência suscitada pelo

Exmo.Magistrado do Ministério Público em virtude de a competência
dos Tribunais ser questão de ordem pública e o seu conhecimento
preceder o de outra matéria (art.3o da LPTA e 660o do CPC ex
vi do art.2o f) 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 C.P.C. e 45o 2 do CPT).

Há que analisar a matéria das conclusões da alegação, delimitadoras
como são do objecto de recurso, como é entendimento jurisprudencial
pacífico, apoiado no disposto nos arts.684o 3 e 690o 3 do C.P.C. ex
vi do art.169o do CPT, com vista a determinar se os recorrentes dis-
cutem ou põem em causa matéria de facto fixada no probatório da
sentença recorrida caso em que seria incompetente este Tribunal ou
se, pelo contrário, o objecto do recurso se reconduz exclusivamente
a matéria de direito, situação em que já seria competente o mesmo
Tribunal.

Como decorre das conclusões e é assinalado pelo Exmo.Magistrado
do M.Público, nas conclusões 3a 4a e 7a afirmam-se factos que não
foram estabelecidos na sentença recorrida.

Na verdade, nas afirmações de que a partir de 1991 não praticaram
os recorrente qualquer acto de gerência, não realizaram qualquer
negócio e não exteriorizaram a vontade social, bem como dizer-se
que lograram fazer prova de que não obstante exercerem a gerência
de direito deixaram a partir de 1.1.91 de exercer qualquer gerência
de facto; que a ”Fazenda Nacional não alegou nem provou qualquer
facto ”donde resulte que a insuficiência de bens da executada resultou
da violação de deveres fiscais, está patenteada matéria de facto porque
exprime ocorrências da vida real que nada tem a ver com a simples
interpretação e aplicação das regras jurídicas, acrescendo que a quase
totalidade desses factos não foi levada ao probatório da sentença
recorrida.

Tal matéria reclama apreciação mediante juízo de prova livre, tarefa
esta que cabe na competência do Tribunal que por lei lhe é conferida
para julgar de facto e de direito e que nos termos do art.39o do
ETAF só pode ser o Tribunal Tributário de 2a instância que para
tanto dispõe de poderes de cognição.

É pois matéria que escapa à competência da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo que, no caso, em
obediência ao disposto no art.21o no4 do ETAF, funcionando como
Tribunal de revista apenas conhece de direito nos processos inicial-
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mente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância, como sucede
no caso em apreço.

Donde, é forçoso concluir que, não estando em causa exclusiva-
mente matéria de direito não dispõe este STA de competência absoluta
em razão da hierarquia para do presente recurso conhecer, sendo
competente o tribunal tributário de 2a instância, nos termos das dis-
posições conjugadas dos arts.21o no4 32o no1 b) e 41o no1 a) do ETAF
aprovado pelo DL.129/84, de 27/4, em consonância aliás com o pre-
ceituado no art.167o do C.P.T.

Procede, pois, a suscitada questão prévia de incompetência deste
STA.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, o STA para conhecer do recurso cabendo tal competência
ao Tribunal Tributário de 2a instância.

Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em 30.000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — José Joaquim Almeida Lo-
pes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Manuel
Duarte Carvalho.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (arts. 692o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (arts. 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo art. 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.

Para o efeito, o art. 721o, no 4, do CPC por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
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congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nova lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas de 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Conso CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (E.T.A.F.), apro-
vado pelo Decreto-Lei no 129/84. nos termos do seu arto 32o, no 1,
alí. b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões
dos tribunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento
em matéria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1., al. a), se
o recurso não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, com-
petente para dele conhecer não é o S.T.A. mas o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Como se vê, o E.T.A.F. optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendendo-se que o legislador, tendo conhecimento da Reforma
em curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso
per saltum para o S.T.A.: desde que o recorrente, sabendo que podia
recorrer da matéria de facto para a 2a Instância, se dessinteressa
desse recurso, e recorre directamente para o S.T.A., não pode deixar
de se entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto.



580

É este o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito
germânico, a declaração de consentimento de recurso per saltum é
havida como manifestação de renúncia de apelação (neste sentido,
vide ROSENBERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. ar-
gentina de 1955, II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido,
do Conso CAMPOS COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal,
ter-se entendimento diferente, em face do disposto no arto 681o do
C.P.C. Com efeito, é lícito às partes renunciar aos recursos, não po-
dendo recorrer quem tiver aceitado da decisão depois de proferida.
Esta aceitação da decisão da 1a instância pode ser expressa ou tácita,
sendo aceitação tácita aquela que deriva da prática de qualquer facto
inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer. Ora, en-
tendo que o recurso per saltum para o S.T.A., quando se podia recorrer
de facto para a 2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que
respeitar esta vontade do recorrente, não podendo a mesma ser sub-
vertida pela dificuldade da distinção entre o facto e o direito. No
caso sub judicio, o recorrente aceitou a parte da sentença da qual
não quis recorrer para a 2a Instância, e essa parte é a decisão de
facto.

E a prática de 10 anos de E.T.A.F. aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Artos. 89, a), do CPCI, e 102o

do C.C.Industrial. Abertura do cofre.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No regime do CPCI, o prazo de 90 dias para dedução
de impugnação judicial contava-se, no caso da alínea
a) do art.89o, do dia imediato, inclusive, ao da abertura
do cofre.

II — O dia da abertura do cofre era o dia em que se iniciava
ou abria a cobrança virtual, pressupondo esta um anterior
débito ao tesoureiro mediante a entrega dos conhecimen-
tos ou títulos de cobrança, constituindo-o na obrigação
de cobrar o tributo.

RECURSO No 20.988 de que é recorrente a Empresa Geral de Fo-
mento, S.A. e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dr. COELHO DIAS.

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

1. ”Empresa Geral do Fomento, S.A.”, inconformada com a decisão
de fls.174, na qual, por se julgar verificada a excepção peremptória
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de caducidade do direito de impugnar, se absolveu a Fa.Pa do pedido
que formulara na presente impugnação judicial contra a liquidação
adicional de contribuição industrial, grupo A, relativa ao exercício
de 1974, daquela decisão veio recorrer para este STA, concluindo
a alegação do recurso a afirmar ter a sentença recorrida violado os
arts.89, do CPCI, e 102o do C.C.Industrial, então vigentes, porquanto
não havia caducado o direito de impugnar a liquidação, conforme
explicita na alegação apresentada.

1.1. Contra-alegou a Fa.Pa, pugnando pela manutenção do decidido.
1.2. O Exmo.Magistrado do MoPo junto deste STA, emitiu parecer

favorável à recorrente.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida, após colocar a questão da extempora-

neidade da impugnação, fixou o Mmo.Juiz a factualidade que julgou
pertinente para a decisão, da qual se destaca a seguinte:

”a) Em relação ao exercício de 1974, foi efectuado exame à escrita
da ora impugnante - informação de fls.15 verso;

b) Na sequência disso, nos termos do disposto no artigo 54o do
Código da Contribuição Industrial (CCI) o chefe da Repartição de
Finanças do 6o Bairro Fiscal de Lisboa ficou em 24.894.934$00 a
matéria colectável da impugnante para o exercício desse ano de 1974,
sendo liquidada contribuição industrial na importância de
4.494.750$00 — informação de fls.15 verso;

f) A contribuição liquidada foi debitada ao Tesoureiro da Fazenda
Pública do 6oBairro Fiscal de Lisboa em 16 de Outubro de 1978,
pelo conhecimento no235 - informação de fls.16;

g) A petição inicial desta impugnação deu entrada em 29 de Janeiro
de 1979”.

2.1. Face a tais factos e considerando o preceituado no art.89o

do CPCI, entendeu o Mmo.Juiz que a abertura do cofre ocorrera
em 17 Outubro 1978, ou seja, no dia seguinte ao do débito ao te-
soureiro, pelo que havia já expirado o prazo de 90 dias para impugnar
quando a petição foi apresentada - 29 Jan.79 - com a consequente
caducidade desse direito da contribuinte.

Ora, conforme bem refere o Exmo.Magistrado do MoPo, no seu
parecer, tratando-se, como se trata, duma liquidação adicional de
contribuição industrial, convertida a cobrança eventual em virtual,
o pagamento deveria efectuar-se durante o mês seguinte ao do débito
ao tesoureiro, nos termos do art.102o do CCI, ou seja, no caso dos
autos, em que aquele débito teve lugar em 16 Outubro de 1978, no
mês de Novembro imediato.

A abertura do cofre, que se verificava quer em relação às receitas
virtuais, que o eram originariamente, quer relativamente às eventuais
convertidas em virtuais, pressupunha um anterior débito ao tesoureiro,
mediante a entrega dos títulos de cobrança, e correspondia ao início
ou abertura da cobrança virtual, a qual, no caso em apreço, tinha
lugar no primeiro dia útil do mês designado na lei para a cobrança
à boca do cofre, ou seja, no caso dos autos, no dia 2 de Novembro
de 1978 (cfr.”CPCI, Anot. e Coment.” 2a Ed., vol.I, pg.398, de Ro-
drigues Pardal e R. Carvalho).

Assim, o prazo de 90 dias para impugnar a liquidação apenas ex-
pirava em 31 de Janeiro de 1979, sendo, pois, tempestiva, a impugnação
deduzida em 29 desse mês.

Porque assim não se entendeu na decisão recorrida, violou esta,
efectivamente, as normas indicadas pela recorrente, não podendo man-
ter-se na ordem jurídica.



1 Cf. José Manuel Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1970, págs. 397.
2 José Carlos Vieira de Andrade, Lições de Direito Administrativo e Fiscal, ao 3o Ano

do Curso de 95/96, II Parte, págs. 46.
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3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
sentença recorrida, para que outra seja proferida no tribunal ”a quo”,
em que não deixe de conhecer-se da pretensão da impugnante, pelo
fundamento que serviu a decisão na revogada.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Rodrigues — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Acto tributário. Notificação. Nulidade ou irregularidade da
mesma. Efeitos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O acto de notificação distingue-se do acto tributário que
por ela é comunicado.

II — A nulidade ou irregularidade do acto de notificação não
é susceptível de afectar a validade ou perfeição do acto
tributário mas apenas a sua eficácia externa.

III — A falta de indicação no acto de notificação do prazo
de defesa do administrado só se poderá repercutir na
questão da tempestividade do uso dos meios de recla-
mação graciosa, impugnação judicial ou recurso con-
tencioso.

Recurso no 21 001. Recorrentes: Ministério Público e Fazenda Pública.
Recorrida: Valdemar Andrade & Pereira Lda. Relator: Juiz Con-
selheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. Os Ex.mos Magistrado do Ministério Público e Representante

da Fazenda Pública junto do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Braga recorrem directamente para esta formação judicial da sen-
tença daquele tribunal, de 96.01.22, que, julgando procedente a im-
pugnação deduzida por Valdemar Andrade & Pereira, Lda, com os
demais sinais dos autos, anulou o acto de liquidação de IRC, do
ano de 1989, do montante de 9 738 775$00.

2. Como fundamentos da impugnação, a recorrida alegara a in-
competência orgânica do autor do acto de liquidação impugnado,
a ilegalidade da sua notificação por esta lhe haver sido feita por
simples carta registada em vez de o ser por carta registada com A/R
e sem que nela se mencionassem os meios e os prazos de defesa
e, finalmente, a inexistência dos factos tributários por erro nos pres-
supostos de facto considerados pelo Fisco.
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3. A decisão recorrida estribou-se no entendimento de que a no-
tificação do acto de liquidação sem a menção dos prazos para reclamar
ou impugnar, como acontecera no caso sub judicio, constitui uma
ilegalidade que acarreta a nulidade do acto sindicado, nos termos
do art.o 133o, n.o 2 al. d) do CPA, pois a notificação com indicação
desse concreto requisito (e dos outros elementos apontados no n.o
2 do art.o 64o do CPT) constituía um direito fundamental dos con-
tribuintes, corolário lógico dos direitos de reclamação, impugnação,
audição e oposição consagrados no art.o 19o al. c) do CPT, que os
habilitava a reagir imediatamente contra o acto notificado, e não
mera condição da sua eficácia, tal como se passa com o direito à
fundamentação em que, no caso de notificação sem indicação da fun-
damentação (que constitui um outro requisito da notificação), os con-
tribuintes poderão avançar logo para a impugnação, pois o recurso
ao meio previsto no art.o 22o do CPT deve-se configurar ainda como
um direito daqueles e, correspondentemente como um dever da ad-
ministração fiscal, e não como um dever.

4. Contra o decidido, os recorrentes pretextam, em coro, neste
recurso, que a notificação do acto tributário não é elemento da sua
validade ou perfeição mas apenas da sua eficácia e que a irregularidade
daquela, como a traduzida na falta de indicação expressa do prazo
para apresentação da reacção contra este, não integra qualquer nu-
lidade, constituindo mera preterição de uma formalidade legal, e que
a sentença recorrida violou os art.os 21o, n.os 1 e 2, 22o n.os 1 e
2, 33o n.o 1, 64o n.os 1 e 2 e 120o, todos do CPT.

B - A fundamentação.
Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
1. A questão decidenda.
É a de saber se a efectivação da notificação do acto tributário

sem indicação do prazo para se reclamar ou impugnar judicialmente
constitui causa de ilegalidade do acto notificado.

2. A matéria de facto.
O quadro fáctico que vem dado como provado pela instância re-

corrida e sobre o qual este tribunal de revista (art.o 21o n.o 4 do
ETAF) tem de ditar o direito é o seguinte:

a) - A administração fiscal procedeu à dita liquidação, tendo-a
notificado à impugnante nos termos de fls. 20.

b) - A impugnante foi notificada da liquidação por carta registada
em 22.11.94, tendo esta impugnação dado entrada em 17.02.95.

3. Do mérito do recurso.
Como vem sendo continuamente repetido pela doutrina e juris-

prudência, a notificação de um acto não se confunde com o acto
notificado. Ela é um acto administrativo diferente deste. Ela é um
acto instrumental pelo qual, nos actos receptícios, como é o caso
dos actos tributários (art.o 64o n.o 1 do CPT), se comunica a certa
pessoa o acto estatuidor dos efeitos jurídicos externos positivos ou
negativos que o afectam ou seja, no caso destes, «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» 1 ou, noutra formulação, «do acto que procedeu à verificação
constitutiva da obrigação de imposto» 2.



3 Cf. Rogério Soares, Lições ao Curso Complementar de Ciências Jurídico-Políticas da
Faculdade de Direito de Coimbra 1977/78, págs. 141, 174 e 175.

4 Neste sentido tem decidido repetidamente este Supremo, como nos Acs. de 29/05/96,
in Rec. 20 309; de 31/10/95, in Rec. 19 246; de 14/04/94, in Acs. Dts. 400o-391, e muitos
outros.
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A notificação é, pois, um acto posterior e exterior ao acto tributário
que tem por função dar a conhecer ao devedor do imposto o conteúdo
deste.

Sendo assim, a notificação nunca poderá influenciar juridicamente
a constituição jurídica do acto notificado e a sua validade ou perfeição,
por aquela ocorrer depois desta, mas apenas poderá afectar a sua
eficácia externa: o acto tributário prolatado está perfeito, apenas não
produzindo em relação aos contribuintes as suas consequências ju-
rídicas lesivas até à comunicação.

Nesta medida, a notificação é um instrumento formal que se de-
senvolve numa fase posterior à constitutiva apelidada de integrativa
da eficácia do acto notificado 3.

É exactamente isto o que se diz no n.o 1 do art.o 64o do CPT.
É também este entendimento da notificação como elemento inte-
grativo da eficácia do acto tributário em relação ao contribuinte que
explica que a lei, coerentemente, a tenha relevado, no art.o 33o do
CPT, como elemento obstativo da verificação da caducidade do direito
à liquidação dos impostos.

Havendo partido do princípio de que o acto tributário não notificado
não produz efeitos em relação ao contribuinte, impunha-se-lhe, igual-
mente, embora na sua discricionariedade legislativa outra pudesse
ser a solução, que definisse a caducidade do direito que contra este
se exerce em função do momento em que o contribuinte toma co-
nhecimento do acto lesivo.

Sendo a notificação um acto diferente e posterior do acto notificado,
torna-se evidente que os vícios de que padeça, geradores de nulidade
ou de mera irregularidade, serão vícios próprios da mesma cuja exis-
tência apenas justifica que se não produzam os efeitos concernentes
ao acto notificado a que os aspectos viciados estejam pré-ordenados
legal e funcionalmente, como sejam, entre outros, os da eficácia ex-
terna dos efeitos lesivos do acto notificado ou os da definição do
prazo da reclamação ou do recurso, e não que saia afectada a validade
do acto notificado 4.

A nulidade ou a irregularidade do acto de notificação apenas re-
clamam que se não possam dar como produzidos ou sancionados
os efeitos legais cuja protecção constitua a razão de ser do chan-
celamento com tais formas de reprovação jurídica, protecção essa
que poderá ser de diferente grau, como a de valor constitucional.

Ora, sendo assim, ainda que o direito à notificação tenha natureza
de direito fundamental, enquanto é reconhecido e atribuído como
tal no n.o 3 do art.o 268o da CRP, e não enquanto previsto na lei
ordinária como é o caso da al b) do art.o 19o do CPT, ao contrário
do que foi entendido na decisão recorrida por similitude com o direito
de impugnação previsto na al c) do mesmo artigo (este preceito re-
presenta uma mera repetição do comando constitucional), não se
segue daí que a sua violação tenha como efeito a nulidade do acto
administrativo notificado mas tão-só que este não poderá afectar o
administrado em qualquer domínio juridicamente relevante, como o
do execução material ou jurídica do acto notificado, o do cômputo
do prazo de recurso ou outro campo.
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Mesmo a entender-se que a falta de indicação no acto da notificação
do prazo para se reclamar ou recorrer se integraria no núcleo essencial
do direito à notificação dos actos administrativos, hipótese em que
comungaria do mesmo regime constitucional — o que não é líquido
por a lei fundamental remeter a definição das formalidades da no-
tificação para a lei ordinária e aquela indicação ter natureza mais
informativa do prescrito quanto a tal matéria em outras disposições
legais (cf. art.os 123o do CPT e 28o da LPTA) do que constituti-
vo-garantístico-material -, temos que a irregularidade da notificação
decorrente dessa falta de indicação só se poderia repercutir na questão
da tempestividade do direito de recurso que fosse exercido e esta
não foi a questão suscitada pela impugnante nem a decidida pela
sentença recorrida.

De tudo resulta, pois, que o acto tributário nunca poderia ser anu-
lado com fundamento na irregularidade do acto de notificação por
falta da indicação do prazo para se reclamar graciosamente ou recorrer
contenciosamente.

Temos, portanto, que os recursos merecem provimento.
Não obstante, os autos haverão de continuar no tribunal a quo

para conhecimento das demais causas de pedir que ele ainda não
apreciou e em relação às quais este tribunal ad quem não se pode
já pronunciar sob pena de preterição de um grau de jurisdição (art.o
726o, 713o n.o 2 e 660o n.o 2 do CPC).

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em, concedendo provimento aos recursos, revogar a sentença recorrida
e julgar a impugnação improcedente com base neste fundamento ora
apreciado e ordenar a baixa dos autos ao tribunal a quo a fim de
serem oportunamente conhecidos os demais fundamentos de im-
pugnação.

Custas a final pela recorrida no caso de vir a decair na impugnação.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

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 direi-
to — art.32 no1 al.b) do ETAF.
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Recurso No 21.090 em que é recorrente Câmara Municipal de Se-
simbra e recorrido Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Câmara Mu-
nicipal de Sesimbra, da sentença do TT de 2a Instância de Setúbal,
proferida em 27-10-95, que julgou improcedente a impugnação ju-
dicial, pela mesma deduzida contra a liquidação de IVA e respectivos
juros compensatórios, no montante de 302.783$00.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 — O Plano de Recuperação e Reconversão da Quinta do Conde

e seu Regulamento foram elaborados nos termos e âmbito do Dec-lei
no 804/76, de 6 de Novembro.

2 — Aliás, a área abrangida pelo referido Plano e o seu regulamento
foi declarada área crítica de recuperação e reconversão urbanística
pelo Decreto Regulamentar no 80/77, de 3 de Dezembro, ao abrigo
do art. 5o do Dec.-Lei no 804/76 e 43o e seguintes do Dec.-Lei 794/76,
de 5 de Novembro.

3 — Os art6́7 do Regulamento do Plano e as alíneas c) e d) do
no 1 do Dec.-Lei no 804/76, ao abrigo dos quais a recorrente executou
as obras de urbanização, atribui à Recorrente um poder/dever, vin-
culativo, quanto à respectiva execução, pelo que as mesmas foram
efectuadas no exercício de poderes de autoridade, e estão isentas
de IVA, nos termos do no 2 do art. 2o do CIVA.

4 — A comparticipação em causa, atentos os critérios sociais e de
oportunidade que lhe estão subjacentes, têm carácter de taxa e não
de preço de mercado, pelo que também por esta razão está isenta
de IVA.

5 — A comparticipação dos particulares é coercivamente exigível,
nos mesmos termos em que o são as obras coercivamente executadas
pelas Câmaras, em substituição do senhorio, pelo facto de terem na-
tureza semelhante (art. 83o do Regulamento e art. 166 do RGEU),
pelo que deverão ter, em termos do IVA, tratamento semelhante,
ou seja, isenção.

Termos em que . . . deverá o presente recurso proceder, revogan-
do-se a douta sentença recorrida, com todas as legais consequências».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da
decisão.

O Exmo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido da con-
firmação desta.

E, corridos os vistos, há que apreciar, em primeiro lugar, a com-
petência deste STA, em razão da hierarquia.

Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do
recurso, já que este teve por fundamento, também, matéria de facto.

Na verdade, a recorrente sustenta que «o loteamento ilegal da
Quinta do Conde remonta a 1969».

O que leva a concluir, além do mais, pela não aplicação do art.55
do dec-lei 400/84 mas, antes, do dec-lei 804/76, de 6 Nov. cfr. fls. 306,
in medio, e conclusão 1a.

Por outro lado, invoca o «ofício no 174229, de 20-11-91, do SIVA»,
pretendendo equiparação de isenção do tributo, «à semelhança de
obras coercivas realizadas pelas Câmaras em substituição do senhorio
- cfr. conclusão no 5.
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Ora, tanto sobre aquele facto como o teor deste ofício, é com-
pletamente omissa a sentença recorrida.

E a relevância, ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão
da causa, não pode ser equacionada para definir o tribunal com-
petente, antes há-de ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se afirma no Ac. deste tribunal, de 4-5-94, Rec.17.643, «por-
que a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum, que
não pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar a
atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento do
recurso».

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 generalizada
do 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 pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(relator). — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, António
Mota Salgado.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o Tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
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no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nova lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas de 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Conso. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar exclusivamente matéria de direito. Mas como a verificação deste
requisito depende da distinção entre o facto e o direito, e essa distinção
nem sempre é fácil, considerou mais prudente subordinar a aplicação
do recurso per saltum à exigência de uma declaração formal do re-
corrente no sentido da aceitação plena da matéria de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (E.T.A.F.), apro-
vado pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no

1, al. b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões
dos tribunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento
em matéria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se
o recurso não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, com-
petente para dele conhecer não é o S.T.A. mas o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Como se vê, o E.T.A.F. optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
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de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o S.T.A.: desde que o recorrente, sabendo que podia
recorrer da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o S.T.A., não pode deixar de
se entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Conso. CAM-
POS COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se enten-
dimento diferente, em face do disposto no arto 681o do C.P.C..Com
efeito, é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer
quem tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação
da decisão da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação
tácita aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente
incompatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o S.T.A., quando se podia recorrer de facto para
a 2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de E.T.A.F. aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Recurso no. 21.124, em que é Recorrente Rocha Brito e Vigoço,
Lda e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

Rocha Brito e Vigoço, Lda, não se conformando com a sentença,
a fls. 66, do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância do Porto, que o condenou
no pagamento da quantia de 1.386.323.00, relativa a adicional devido
pelos espectáculos cinematográficos realizados no Cine-Teatro Sá da
Bandeira durante o período de 1/9/85 a 30/11/85, dela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

«A -Ao ignorar a contestação, tempestiva e efectivamente deduzida
pela arguida, como se esta não tivesse sido apresentada, o Tribunal
de Primeira Instância proferiu sentença ferida de nulidade, porque
não teve em considerações a defesa apresentada pela arguida.

B -e ainda porque deixou de se pronunciar sobre questão de direito
suscitada por esta (a caducidade do direito de exigir o imposto, de-
corrente do disposto no arto 36o do D.L. no 184/73, de 25/Abril).
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C -Acresce que - atenta a data dos factos geradores do imposto,
e verificando que só em 5 de Agosto de 1994 ocorreu a primeira
notificação à Arguida respeitante à quantia em causa - sempre seria
de concluir que já em 31 de Dezembro de 1990 terminara já o prazo
de cinco anos (de caducidade do direito de liquidação) previsto no
arto 36o do D.L. no 184/73, de 23 de Abril.

D -Sendo assim, não poderia a Arguida ser condenada no paga-
mento do adicional, já que caducou o direito de o exigir».

O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso merece provimento pois que ocorre a invocada omissão
de pronúncia.

Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
alegada omissão de pronúncia relativamente à questão da caducidade
do direito de exigir o sobredito adicional.

Constata-se, efectivamente, da contestação da arguida, a fls. 62,
que a sentença considerou não apresentada, que aquela alegou a
caducidade do direito de exigir o adicional, estribando-se, para o efeito,
no arto 36o do DL 184/73, de 25/Abril.

Esta questão não foi tratada na peça recorrida.
Ora, nos termos do arto 660o no 2 do C.P. Civil, a juiz deve resolver

todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação,
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras.

Por seu turno, o arto 668o no 1 al. d) daquele compêndio normativo,
bem como o arto 144o do C.P. Tributário, fulminam com a nulidade
a omissão de pronúncia sobre questões que devam ser apreciadas.

A questão da caducidade era fundamental para a sorte da im-
pugnação e não foi apreciada nem se mostra, na peça recorrida, que
o seu conhecimento estivesse prejudicado.

Daí que proceda a arguida nulidade da sentença por omissão de
pronúncia.

Nesta conformidade, acorda-se em, declarando nula a sentença re-
corrida conceder provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator). — Benjamim Silva Rodrigues — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Taxas da peste suína dos ruminantes e de comercialização.
Tribunal de Justiça das Comunidades — artigos 9o, 12o, 95o

e 177o do Tratado de Roma e 33o da Sexta Directiva. Reenvio
prejudicial.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada questão pertinente à interpretação dos artigos 9o,
12o, 95o e 177o do Tratado de Roma e 33o da Sexta Directiva
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- incidência das «taxas» da peste suína, ruminantes e de
comercialização de carnes (DL.nos. 44158, 240/82 e 343/86),
justifica-se a interpelação do TJCE sobre o ponto em termos
de reenvio prejudicial a que se refere o artigo 177o sobredito.

Recurso No 21.209 de que é recorrente Avelino Fonseca e Compa.
Lda. e recorrido Iroma-Instituto Regulador e Orientador dos Mer-
cados Agrícolas e Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo.
Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

”Avelino Fonseca & Ca., Lda.”, com sede no lugar da Terra-No-
gueira-Maia, inconformada com a sentença do 2o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto que julgou improcedente esta
oposição por si deduzida à execução fiscal no 94104882.1 da 1a R.F.
da Maia, vem até nós, assim concluindo a sua alegação de recurso:

A) Vem o presente recurso interposto da aliás douta sentença final
que julgou improcedente por não provada a oposição deduzida pela
ora Rct. contra a execução que tem por base as certidões emitidas
pelo Instituto Regulador e Orientador dos Mercados Agrícolas (IRO-
MA) referentes a uma pretensa dívida da ora Rct. àquele Instituto,
do montante global de 6219319$00;

B) Afigura-se que tal decisão é ilegal, devendo ser revogada e,
em seu lugar, ser dado acolhimento à pretensão da Rct.;

C) A pretensa dívida ao IROMA respeita : à taxa de comercia-
lização, criada pelo DL.no 343/86, de 9/X; à taxa de peste suína, criada
pelo DL.no 44158, de 17/I, cujo montante foi actualizado pelos DLs.
nos. 547/77 e 19/79, respectivamente de 31/XII e 10/II; e, ainda, a
outra taxa de 4$50 por cabeça de gado, também criada pelo citado
DL.no 343/86;

D) Como é reconhecido na sentença recorrida e pelos próprios
serviços jurídicos do IROMA, tais receitas constituem impostos e
não taxas, pois revestem os traços característicos destes, ou seja, cons-
tituem prestações pecuniárias, coactivas, exigidas pelo Estado ou por
outro ente público, com vista à realização de fins públicos;

E) O DL.no 44158, de 17/I/62, está ferido de inconstitucionalidade
formal e material por violação do princípio da legalidade do imposto,
quer face à constituição de 1933 (cfr. parágrafo 2o e parágrafo 7o

do art. 70o), antes e depois da sua revisão pela Lei no 3/71, de 16/VIII,
quer face à actual Constituição (cfr. art. 290o, no 2, 106o, no 2, e
168o, no 1, i);

F) O mesmo sucede relativamente aos DL.nos. 547/77 e 19/79, de
31/XII e 10/II respectivamente, uma vez que o Governo legislava
sobre matéria reservada à Assembleia da República, sem a devida
autorização desta;

G) Não existe, no ordenamento jurídico português, norma legal
que dê cobertura à criação, liquidação e cobrança dos referidos
impostos;

H) Acresce que está também ferido de inconstitucionalidade or-
gânica e formal ou absoluta ilegalidade o art. 13o do DL.no 15/87,
de 9/I, ao atribuir ao IROMA a qualidade de sujeito activo da relação
jurídico - tributária, no que, respeita aos impostos em causa, em subs-
tituição da Junta Nacional dos Produtos Pecuários, uma vez que,
como já salientado, é da exclusiva competência da Assembleia da
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República legislar sobre matéria de criação de sujeitos activos da
relação jurídico-tributária, salvo autorização ao Governo (Constitui-
ção, art. 168o, 1, i)), o que não aconteceu do citado DL.no 15/87;

I) Tendo sido, pois, o IROMA criado pelo Governo no uso da
sua competência própria, não podia o mesmo atribuir-lhe, por isso,
a qualidade de sujeito activo da relação jurídico-tributária, matéria
de soberania fiscal, reservada à Assembleia da República, nem trans-
ferida para ele - como transferiu - tais receitas (também inconsti-
tucionais) da Junta Nacional dos Produtos Pecuniários;

J) Pelas mesmas razões, o DL.343/86, de 9/X, está ferido de in-
constitucionalidade orgânica e formal, tendo em conta que o Governo
legislou no uso de competência própria, o que não poderia ter feito
sem autorização da Assembleia da República;

L) Igualmente está ferido de inconstitucionalidade orgânica e for-
mal o DL.no 235/88, de 5/VII, que estatui sobre cobrança coerciva
de dívidas ao IROMA, matéria de reserva relativa da A.R., salvo
autorização ao Governo para legislar sobre a estruturação do sistema
fiscal, em que se inclui o processo de execução fiscal;

M) A ilegalidade da cobrança das respectivas taxas decorre ainda
do preceituado no art. 33o da Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17/V/1977 (Directiva no 77/388/CEE, pu-
blicado no Jornal Oficial no 2 145/I das Comunidades Europeias,
de 13/VI/1977, preceito esse não ressalvado pelo art. 378o do Acto
Anexo ( II) ao Tratado de Adesão de Portugal à CEE;

N) Na verdade, sendo tais receitas verdadeiros impostos sobre o
volume de negócios, com a entrada em vigor do C.I.V.A., ficou afas-
tada a possibilidade de aplicação de qualquer outro imposto sobre
o volume dos negócios, face ao preceituado naquela Directiva (cfr.
Ac.STA de 29/I/92, in AD no 379-770);

O) A disposição da Directiva referida é clara, precisa e incon-
dicional, portanto, susceptível de, independentemente da sua trans-
posição para o direito interno, originar direitos em benefício dos par-
ticulares e de ser aplicada a uma dada situação concreta, prescindindo
da adopção pelo Estado Português de quaisquer medidas internas
de execução, sendo certo que o primado do direito comunitário sobre
o direito ordinário interno se encontra consagrado no art. 8o da CRP;

P) A sentença recorrida violou os preceitos constitucionais atrás
citados e o preceituado no art. 33o da referida 6a Directa.

Por fim, a Rct. levanta a seguinte QUESTÃO PREJUDICIAL:
1 — A decisão a ser proferida por este Alto Tribunal não é sus-

ceptível de recurso judicial, o que torna obrigatória a submissão ao
Tribunal de Justiça das Comunidades a questão da ilegalidade e, por
consequência, da inexigibilidade da dívida exequenda face à men-
cionada 6a Directiva, nos termos da al. c), parte final, do art. 177o

do Tratado de Roma.
2 — Como é curial, a natureza do acto impugnado — execução fis-

cal —, se prosseguir os seus termos, é susceptível de causar à ora
requerente prejuízos irreparáveis, nomeadamente a venda dos bens
que se encontram penhorados, uma vez que o presente recurso sobe
com efeito devolutivo, o que justifica que o Tribunal de Justiça das
Comunidades ordene a suspensão da execução do acto impugnado,
ou seja, da execução fiscal até ao trânsito em julgado do presente
recurso, nos termos do art. 185o do citado Tratado.

Nestas circunstâncias,
a) requer que a questão referida em 1. seja submetida, como acto

prejudicial ao julgamento do presente recurso, à apreciação e decisão
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do Tribunal de Justiça das Comunidades, nos termos do citado
art. 177o, c);

b) requer ao sobredito Tribunal que, ponderadas as circunstâncias
do presente caso e ao abrigo do disposto no art. 185o sobredito, sus-
pendo o acto impugnado, ou seja, a execução fiscal movida contra
a ora Rct.

Contra-alegando, o Rcdo. Iroma conclui que deve ser negado pro-
vimento ao recurso.

Também para o Exmo. Magistrado do Ministério Público junto
deste Supremo Tribunal deve, exceptuada a inconstitucionalidade or-
gânica das actualizações consumadas pelos DL.nos. 547/77 e 19/79,
improceder.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Segundo jurisprudência abundante deste Supremo Tribunal, bem

assim, do Tribunal Constitucional, as «taxas» dos extintos organismos
de coordenação económica, nomeadamente, da J.N.P.P., a que ”su-
cedeu” o I.R.O.M.A., não configuram, apesar da denominação, ver-
dadeiras taxas, antes impostos. É que elas constituem prestações (em
regra pecuniárias) sempre coactivas, sem carácter de sanção, exigidas
pelo Estado ou por outro ente público, com vista à realização de
fins públicos. Inexiste, pois, o vínculo sinalagmático característico das
taxas.

Isto mesmo se reconheceu na sentença recorrida.
Para a Rct., para além da inconstitucionalidade dos vários diplomas

legais em que se suportam as «taxas» exequendas, a ilegalidade da
sua cobrança decorre do preceituado no art. 33o da Sexta Directiva
do Conselho das Comunidades Europeias de 17/V/1977 - Directiva
no 77/388/CEE. Esse preceito não foi ressalvado pelo art. 378o do
Acto Anexo (II) ao Tratado de Adesão de Portugal à CEE. E sendo
tais receitas verdadeiros impostos sobre o volume de negócios, no
entender da Rct., com a entrada em vigor do CIVA ficou afastada
a possibilidade de aplicação de qualquer outro imposto sobre o volume
de negócios, ante o estatuído na falada Directiva.

Esta uma primeira questão a envolver interpretação de direito
comunitário.

Acresce que pode suscitar-se, oficiosamente, a questão de saber
se as referidas «taxas» poderão ser havidas como «encargo de efeito
equivalente aos direitos aduaneiros» à luz dos artigos 9o e 12o do
Tratado de Roma, obstativo dos princípios da livre circulação das
mercadorias e da eliminação dos direitos aduaneiros entre os Estados
membros. Ou de imposição vedada pelo artigo 95o do mesmo Tratado,
que visa garantir a neutralidade das imposições internas em relação
à concorrência existente entre produtos nacionais (portugueses) e
importados.

Como assim, tem-se por pertinente a pronúncia, sobre a matéria
que constitui pressuposto necessário para o conhecimento das ques-
tões decidendas atrás enunciadas, do Tribunal de Justiça das Co-
munidades, nos termos do artigo 177o do Tratado de Roma.

Sucede que no recurso no 18913, deste Supremo Tribunal, as alu-
didas questões de interpretação do direito comunitário já foram ob-
jecto de reenvio prejudicial àquele Tribunal. Ora, a interpretação
que vier a ser dada reveste carácter obrigatório não apenas para a
jurisdição em que tal reenvio teve origem, mas também para todas
as que venham a aplicar as disposições interpretadas. Destarte, não
se vislumbra qualquer utilidade em formular aqui pedido análogo.
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Atento tudo o exposto, acordam em suspender a instância, nos
termos dos artigos 276o, 1, c), e 279o, 1, do CPC, ”ex vi” do artigo
102o da LPTA, até que o Tribunal de Justiça das Comunidades Eu-
ropeias se pronuncie no reenvio prejudicial suscitado no sobredito
recurso.

Quanto ao pedido de suspensão constante do ponto 2 de fls. 87,
carece o mesmo de fundamento legal, atento o disposto no artigo 255o,
1 e 5, do Código de Processo Tributário.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(relator). — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodri-
gues Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Acto de remoção do depositário. Recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O acto do chefe de repartição de finanças de remoção
do depositário nomeado em processo de execução fiscal
só pode ser atacado pela via do recurso contemplado
no art.o 355o do CPT., ainda que um dos fundamentos
da sua ilegalidade seja uma nulidade processual.

II — A executada carece de legitimidade para interpor recurso
desse acto proferido sob fundamento de violação dos de-
veres de depositário.

III — Tendo a executada pedido ao tribunal a anulação do
acto de remoção do depositário com fundamento em nu-
lidade anteriormente acontecida inquinante da sua va-
lidade, este deveria ter indeferido essa pretensão por, em
juízo, a nulidade apenas poder ser invocável como causa
de pedir do recurso do art.o 355o do CPT e ela não
ter legitimidade para o interpor e não julgar-se mate-
rialmente incompetente para conhecer da nulidade.

Recurso n.o 21 258.
Supremo Tribunal Administrativo.
Secção de Contencioso Tributário.
Recorrente: Ribaoeste, Coop. Agr. Leit. Rib. e Oeste, CRL.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. Ribaoeste-Cooperativa Agrícola Leiteira do Ribatejo e Oeste, CRL,

com os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformada com o des-
pacho do senhor juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Leiria,
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de 95.11.17, na medida em que este se declarou incompetente em
razão da matéria para conhecer do requerimento de arguição da nu-
lidade que formulou perante ele do despacho proferido pelo chefe
de repartição de finanças nos autos de processo de execução fiscal
movidos contra a ora recorrente que procedeu à remoção do de-
positário aqui nomeado, dele recorre directamente para esta formação
judicial, pedindo a sua revogação.

2. A recorrente pretexta, em síntese, nas suas alegações de recurso,
que, ao contrário do decidido, o tribunal tributário é competente
materialmente para conhecer da referida nulidade ocorrida no pro-
cesso de execução fiscal, pois não é caso de acto que seja recorrível
nos termos do art.o 355o do CPT, em virtude de não afectar os direitos
e interesses legítimos do executado, e o conhecimento das nulidades,
em processo de execução fiscal, tal como se passa no caso do art.o
119o n.o 2 e 195o do CPT, relativamente ao processo judicial e ao
processo de contra-ordenação, envolve o exercício de uma função
jurisdicional que só aos tribunais está constitucionalmente reservada
e que, por isso, o arto 237o n.o 1 do CPT devia ser interpretado
no sentido de abranger apenas a matéria meramente administrativa
em cuja natureza aquela não cabia.

3. A Fazenda Pública não contra-alegou.
4. O senhor juiz sustentou o agravo.
5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste tribunal emitiu parecer

no sentido do não provimento do recurso, sustentando não ter o
tribunal, em matéria de a arguição de nulidades, em processo de
execução fiscal, competência para conhecer delas directamente mas
tão-só para conhecer do despacho administrativo que tenha apreciado
e decidido a sua arguição.

B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se o tribunal fiscal é materialmente competente para

conhecer de uma nulidade inquinante da validade de um despacho
do chefe de repartição de finanças que removeu o depositário dos
bens que lhe foram penhorados no processo de execução fiscal.

2. O quadro processual.
A questão decidenda surgiu no seguinte contexto processual:
A recorrente requereu directamente ao tribunal de 1a instância

a anulação do despacho do chefe de repartição de finanças do concelho
de Caldas da Rainha que procedeu à remoção do fiel depositário
que estava nomeado no processo de execução fiscal contra ela movido,
invocando que este havia sido prolatado com violação do princípio
do contraditório, já que o depositário não fora ouvido, e que os seus
pressupostos eram falsos.

3. Do mérito do recurso.
Como se acaba de expor, a recorrente pediu ao tribunal a anulação

do acto do chefe de repartição de finanças, proferido no processo
de execução fiscal, que removeu o fiel depositário a quem estavam
confiados os bens que àquela haviam sido penhorados e, como causa
ou fundamento deste seu pedido, invocou que o despacho fora pro-
latado sem a audição do depositário, ou seja, com violação do con-
traditório, e assentava em errados pressupostos de facto (falsos lhe
chama).

A decisão recorrida, entendendo que as nulidades em processo
de execução fiscal não poderiam ser arguidas directamente para o
tribunal e que este apenas tinha competência para conhecer delas
pela via de recurso da decisão que se pronunciasse sobre a sua ar-
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guição, proferida pelo órgão competente da administração fiscal, jul-
gou-se materialmente incompetente para conhecer do pedido.

Adiante-se já que, embora, se aceitem os termos em que as nulidades
relativas a actos não judiciais do processo de execução fiscal poderão
ser arguidas que foram defendidos pela decisão recorrida, não poderá
aceitar-se a solução da incompetência material do tribunal que nela
foi decretada.

Vejamos.
Segundo se escreveu no acórdão de 95.01.11, in Rec. 15 958, «o

processo de execução fiscal está estruturado em termos de observância
de uma legalidade objectiva, a cumprir pela administração, e, por
outro, pela salvaguarda do princípio da reserva do juiz em todos os
domínios onde se manifeste uma controvérsia judicial. É este o sentido
da reserva de competência jurisdicional enunciada no art.o 237o n.o
2 do C. P. Tributário».

Nesta perspectiva, não poderá deixar de admitir-se o recurso ao
juiz sempre que, em tal processo, haja uma controvérsia a resolver
entre as partes ou outros interessados, controvérsia essa que poderá
contender com a defesa dos mais variados direitos ou interesses le-
galmente protegidos e estar até, eventualmente, corporizada num acto
da própria autoridade administrativa competente para os termos não
judiciais do processo que os ofenda.

Como é evidente, os desvios do ritualismo prescrito ou exigido
pela lei (preterição de formalidades ou prática não admitida de actos)
para o exercício, no processo de execução fiscal, da actividade exe-
cutiva da competência da administração não poderão ser qualificados
como nulidades do processo judicial e como tal arguíveis directamente
para a autoridade judicial perante a qual ele corre, pois só as ocorridas
no próprio processo judicial poderão como tal ser consideradas.

Elas são antes ilegalidades relativas ao exercício da respectiva ac-
tividade administrativa desempenhada no processo e como tal apenas
serão susceptíveis de inquinar a validade dos actos praticados por
tal autoridade.

Tal equivale por dizer que a arguição da nulidade apontável ao
acto da administração só poderá ser feita perante a autoridade ad-
ministrativa e, por outro lado, que ela só poderá ser invocada em
juízo enquanto causa constituinte da ilegalidade de um acto lesivo,
enquanto causa de pedir do meio processual idóneo para a defesa
do direito ou interesse legalmente protegido por ele lesado e que
é o recurso previsto no art.o 355o do C.P.T.

Utilizando a imagem de um velho aforismo pode-se dizer: das nu-
lidades cometidas no processo fiscal pela autoridade administrativa
reclama-se para a autoridade que as cometeu e dos actos por esta
praticados no processo fiscal cuja validade esteja afectada como con-
sequência da verificação daquelas nulidades recorre-se judicialmente
se tais actos lesarem quaisquer direitos e interesses legalmente
protegidos.

Entrelinhe-se aqui que, não obstante o preceito acabado de citar
se refira apenas ao executado, ele deve ser entendido como refe-
rindo-se a qualquer outro interessado que saia lesado nos seus direitos
e interesses legalmente protegidos por acto da administração praticado
no processo.

O artigo fez uma deficiente concretização do direito anteriormente
reconhecido em outros preceitos do Código em obediência a razões
de imperativo constitucional (n.o 4 do art.o 268o da CRP e art.os
23o al. f) e 118o n.o 2 al. d) do CPT), carecendo de interpretação
correctiva.
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Todo o interessado tem, pois, sempre acautelado o seu direito de
recurso a juízo, tal como se exige na lei fundamental.

O recurso a juízo pressupõe necessariamente, porém, que haja al-
gum direito ou interesse legalmente protegido a defender e que se
tenha legitimidade para se usar o respectivo processo.

Toda a acção ou meio judicial é um simples instrumento jurídi-
co-público de afirmação da imperatividade concedida pelo direito
substantivo a certo direito.

Por outro lado, o seu uso só poderá ser consentido a quem tiver
legitimidade para reclamar essa protecção (art.os 37o al. d) do CPT.,
46o do RSTA e 26o do CPC).

Doutro modo, a lide poderia converter-se em simples exercício
académico e este não faz parte da função jurisdicional.

Do exposto resulta que a eventual nulidade da falta de audição
do depositário sobre a violação dos seus deveres funcionais apenas
poderá ser arguida em juízo enquanto causa de pedir do processo
de recurso previsto no art.o 355o do C.P.T. ou seja, como causa de
ilegalidade do despacho do chefe de repartição de finanças que o
removeu dessas funções, e ainda que só o poderá fazer quem esteja
na posição de lesado por tal despacho, pois só este tem legitimidade
para usar do respectivo processo.

Ora a circunstância da recorrente não ser titular de qualquer direito
que pudesse ter sido violado com a prolação, fora do ritualismo le-
galmente imposto, do referido despacho apenas poderia justificar o
indeferimento do seu pedido de anulação deste despacho por a ile-
galidade traduzida na apontada nulidade só poder ser invocada como
causa de pedir do processo de recurso previsto no art.o 355o do C.P.T.
e de não ser caso de correcção para essa forma de processo por
a recorrente não ser titular de qualquer direito a defender através
dele ou seja, por ser parte manifestamente ilegítima.

O que a decisão recorrida não poderia fazer era declarar-se ma-
terialmente incompetente para conhecer do pedido.

Ao ser materialmente competente para conhecer da concreta re-
lação jurídico-fiscal em litígio, ou seja, da legalidade do despacho
de remoção do depositário (artos 214o, n.o 3 da CRP, 62o n.o 1 als.
c) e g) do ETAF, 237o n.o 2 e 355o do CPT), o tribunal é forçosamente
competente para conhecer das suas causas de ilegalidade e entre estas
figura, entre outras, a nulidade apontada.

O facto da pretensão não poder ser atendida por a nulidade só
poder ser arguida como causa de ilegalidade do referido despacho
e em recurso deste interposto, não tem a ver já com a competência
material do tribunal mas com o mérito do pedido que para ele se
formulou.

Temos, portanto, de concluir pela procedência do recurso, havendo
o tribunal a quo de pronunciar-se sobre o mérito do pedido.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal,

em concedendo provimento ao recurso, julgar o tribunal tributário
materialmente competente para conhecer do mérito da pretensão da
recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Benjamim Silva Rodri-
gues — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.
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Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Responsabilidade subsidiária.
Arto 16o do CPCI e arto 13o do CPT. Irretroactividade da
lei. Regime legal aplicável e factor de conexão relevante
para efeitos da responsabilidade ali prevista.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Revertida execução fiscal contra o gerente da sociedade
originariamente executada, haverá que atender à época
dos factos de que derivam as dívidas exequendas para
determinar o regime da responsabilidade subsidiária pelo
pagamento desses débitos de imposto.

2 — O arto 13o do CPT, contendo matéria de natureza subs-
tantiva, não é de aplicação imediata aos processos pen-
dentes, face ao princípio da não retroactividade da lei,
consagrado no arto 12o, no 1, do Código Civil.

3 — Sendo assim, uma vez que as dívidas em causa provêm
de factos ocorridos no ano de 1986, é de observar, no
caso, o regime da responsabilidade prevista no arto 16o

do CPCI, ao tempo em vigor.
4 — E, para se verificar tal responsabilidade — de reportar

tanto ao momento do facto gerador do imposto, como
ao da cobrança voluntária da respectiva dívida —, é ne-
cessário, mas também suficiente, que, além da gerência
nominal ou de direito, ocorra ainda a gerência real ou
de facto, durante o período a que respeita a dívida
exequenda.

Recurso n.o 21.275. Recorrente: Ricardino dos Santos Leite; Recor-
rido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons.o Dr. Santos Serra.

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

Ricardino dos Santos Leite, devidamente identificado nos autos,
deduziu oposição à execução fiscal, originariamente movida a Ri-
cardino dos Santos Leite & Ca, Lda.”, e, posteriormente, mandada
reverter contra ele, para cobrança coerciva da quantia de
71.950.145$00, proveniente de IVA, contribuição industrial, grupo A,
e imposto extraordinário sobre lucros, dos anos de 1986 e 1987.

Por sentença de 9 de Maio de 1996, o Meritíssimo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Aveiro julgou a oposição:

- procedente, na parte respeitante às quantias provenientes de con-
tribuição industrial e imposto extraordinário, e juros compensatórios,
do ano de 1987; e

- improcedente, na parte respeitante às quantias devidas pela con-
tribuição industrial e imposto extraordinário, com juros compensa-
tórios, do ano de 1986.

O oponente não se conformou com tal sentença, ”na parte em
que julgou improcedente a oposição”, e daí o presente recurso, ex-
pressamente limitado a esse julgado, em cuja alegação está patente
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o quadro conclusivo de fls. 180 a 183, do qual vão destacadas as
seguintes conclusões:

”3a Na douta sentença recorrida sustentou-se que o regime aplicável
em matéria de responsabilidade do recorrente, como gerente, pelas
dívidas da sociedade executada, provenientes de contribuições e im-
postos, era o previsto no Código de Processo Tributário, visto tratar-se
de um processo ainda pendente (arto 2o, 1, do Decreto-Lei no

154/91)...;
5a Porque se considerou, na douta sentença recorrida, que se tinham

já ”produzido os efeitos da pertinente lei anterior”, não foi aplicado
o regime instituído pelo Código de Processo Tributário às dívidas
geradas no ano de 1986...;

9a Feita a prova, pelo ora recorrente, de que não foi por culpa
sua que o património da executada originária se tornou insuficiente
para a satisfação dos créditos fiscais e decidido pelo Meritíssimo Juiz
do Tribunal recorrido que o regime de responsabilidade tributária
”in casu” aplicável é o do Código de Processo Tributário, deveria
o recorrente ter sido julgado parte ilegítima na execução, em relação
a todas as dívidas, atendendo a que os títulos executivos não estão
passados em seu nome e ele não é responsável pelo pagamento das
dívidas exequendas (artos 13o. 1, ”in fine”, e 286o, 1, b), ”in fine”,
do CPT, e 2o, 1, do Decreto-Lei no 154/91);

10a Ao decidir como decidiu, a douta sentença recorrida não fez
boa interpretação e aplicação das normas dos arto 12o, 1, ”in fine”,
do CC, artos 13o, 1, ”in fine”, 286o, 1, b), ”in fine”, do CPT, e arto

2o, 1, do Decreto-Lei no 154/91...”.
Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, opinou no sentido de que ”a sentença recorrida merece
ser confirmada, negando-se provimento ao recurso”, pois, justificou,
”a responsabilidade do Recorrente, na parte que interessa, consti-
tuiu-se em 1986, data da constituição das dívidas do imposto...” e,
”nessa data, valia plenamente o regime do arto 16o do CPCI”, pelo
que ”houve, assim, efeitos produzidos, a ressalvar nos termos do arto

12o do CCivil, antes da entrada em vigor do DL no 68/87, de 9 de
Fevereiro, contrariamente ao sustentado pelo Recorrente...”.

O processo recebeu os vistos legais e, agora, vem à conferência
para decisão.

Decidindo, pois.
Em matéria de facto, a sentença recorrida regista, como provado,

o seguinte:
”a) Os presentes autos de oposição dizem respeito ao processo

de execução fiscal, em que é executada originária a firma ”Ricardino
dos Santos Leite & Ca, Lda.”, para cobrança coerciva de:

a1 — 45.846.477$00 de contribuição industrial, e juros compensa-
tórios, do ano de 1986;

a2 — 3.275.517$00 de contribuição industrial e imposto extraor-
dinário, e juros compensatórios, do ano de 1986;

a3 — 1.475.077$00 de contribuição industrial, e imposto extraor-
dinário, e juros compensatórios, do ano de 1987;

a4 — 21.353.074$00 de contribuição industrial, e juros compensa-
tórios, do ano de 1987 — cfr. fls. 144 a 150.

b) O prazo de cobrança voluntária das quantias ditas em a) terminou
em 29.1.92 — fls. 147 a 150.

c) No dia 26.5.92, o ora oponente foi, por reversão, citado para
os termos da execução fiscal dita em a), na qualidade de sócio gerente
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da firma executada, e de herdeiro da sócia gerente, Julieta Martins
da Silva — cfr. fls. 25.

d) No dia 16/6/92, o oponente fez apresentar a petição de oposição...
— cfr. carimbo de entrada a fls. 2.

e) A reversão referida em c) foi ordenada por despacho de 13.5.92
do Chefe da Repartição de Finanças, em virtude de a venda executiva
ter rendido uma quantia inferior à dívida exequenda — cfr. fls. 22.

f) O ora oponente, às datas ditas em a) e b), exercia efectivamente
a gerência da sociedade originariamente executada — cfr. fls. 75 a
86.

g) A sócia gerente dita em c), cônjuge do ora oponente, faleceu
no dia 12.12.88, sem nunca ter praticado factos próprios da gerência
da sociedade executada — cfr. fls. 56, 135 e 136.

h) O ora oponente foi sempre um gerente exemplar, constantemente
atento à vida da firma, cumpridor dos seus compromissos para com
os credores, exercendo uma gerência sensata — cfr. fls. 135 e 136”.

E, ainda em sede factual, a mesma sentença consignou que:
”i) Não se prova, designadamente. que o ora oponente tenha feito

na firma originariamente executada uma gerência desastrosa”.
Expostos os factos, cuidemos de solucionar juridicamente a questão

suscitada no recurso e que respeita a saber se o oponente, ora re-
corrente, devia ou não ter sido julgado parte ilegítima na execução,
relativamente às dívidas geradas no ano de 1986, únicas aqui em
referência.

O que passa pelo problema, igualmente levantado nas conclusões
da alegação de recurso, atinente à aplicabilidade, por força do arto

2o do Decreto-Lei no 154/91, de 23 de Abril, do regime instituído
pelo arto 13o do Código de Processo Tributário.

Vejamos.
Aquele arto 2o dispõe, no seu no 1, que ”o Código de Processo

Tributário entrará em vigor em 1 de Julho de 1991, aplicando-se
aos processos pendentes em tudo quanto não for contrariado pelo
presente decreto-lei”.

E, em sintonia com esta disposição, o arto 3o do referido código
estabelece que, ”no processo tributário, a lei nova é de aplicação
imediata...”.

Sobre o ponto, o Supremo Tribunal Administrativo vem afirmando,
numa mais recente orientação, traçada por doutrina pacífica e uni-
forme, que os citados preceitos são de reportar unicamente, como
logo emerge das suas próprias expressões ”processos pendentes” e
”processo tributário”, às disposições do Código de Processo Tributário
”de natureza verdadeiramente processual e não às normas de natureza
substantiva, caso em que a regra é a da aplicação irretroactiva da
lei nova, conforme o no 1 do arto 12o do Código Civil”.

(Ac. de 22-09-1993, in CTF no 376, pag. 211; ”Código de Processo
Tributário”, comentado por Lima Guerreiro e Dias Mateus, pág. 29;
”Código de Processo Tributário”, comentado e anotado por Alfredo
José de Sousa e José da Silva Paixão, pág. 29).

Por conseguinte, uma vez que assume, indiscutivelmente, carácter
substantivo e não processual a matéria referente ao regime da res-
ponsabilidade dos gerentes ou administradores das sociedades pelas
dívidas destas, impõe-se-nos reconhecer que, por força do princípio
da não retroactividade da lei, consagrado no sobredito arto 12o, um
tal regime será determinado em função da lei vigente ao tempo dos
factos de que derivam as dívidas em causa.
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Deste modo, e no caso, sabendo-se que a execução fiscal respeita
a dívidas provenientes de contribuição industrial e imposto extraor-
dinário do ano de 1986, será de concluir pela observância do regime
previsto no arto 16o do Código de Processo das Contribuições e Im-
postos, então em vigor, regime que, aliás, acabou por ser o aplicado
na sentença sob recurso.

Portanto, será à luz de tal dispositivo que teremos de resolver a
questão que nos ocupa.

Com rara unanimidade, a doutrina e a jurisprudência entendem
que, para se verificar a responsabilidade dos administradores ou ge-
rentes das sociedades, no âmbito do apontado regime jurídico, é ne-
cessário que, além da gerência nominal ou de direito, ocorra também
a gerência real ou de facto, ”traduzida na prática de actos de ad-
ministração ou disposição, em nome e no interesse da sociedade”,
durante o período a que respeita a dívida exequenda, pois, doutro
modo, faltaria ”o pressuposto que informou o regime legal e que
radica na presunção de uma culpa funcional”.

(Alberto Xavier, ”Manual de Direito Fiscal”, Vol. I. págs. 388/389;
Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, ”Código de Processo
das Contribuições e Impostos”, Comentado e Anotado, 2a edição,
pág. 89; Acs. 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).

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 ou
função de gerente, fundada, portanto, ”numa presunção de culpa em
abstracto, na vertente do erro de conduta ou como conduta deficiente”
(Ac. STA, de 18-05-94, Rec. no 17136, citando Antunes Varela, ”Das
Obrigações em Geral”, Vol. I, 6a edição, 1989, págs. 547 e segs.).

Numa outra perspectiva, haverá ainda que determinar se a res-
ponsabilidade subsidiária dos membros dos corpos sociais por dívidas
das respectivas sociedades é de reportar apenas ao momento da co-
brança voluntária do imposto em execução ou se, pelo contrário, é
de ligar quer a esse momento, quer ao da ocorrência do respectivo
facto tributário, ao da constituição da obrigação.

Ora, sob a égide do mencionado artigo, se é certo que a doutrina
estava dividida — enquanto uns ligavam a referenciada responsabi-
lidade a ambos os períodos, o do facto gerador do imposto e o da
sua cobrança voluntária (Ruben Anjos de Carvalho e Francisco Ro-
drigues Pardal, ”Código de Processo das Contribuições e Impostos”,
Anotado e Comentado, pág. 133; Alberto Xavier, ”Manual de Direito
Fiscal”, Vol. I, pág. 388), outros consideravam, para o efeito, apenas
o período da dita cobrança (Alfredo José de Sousa e José da Silva
Paixão, ”Código de Processo das Contribuições e Impostos”, Comen-
tado e Anotado, pág. 88) —, também é verdade que a jurisprudência
apontava seguramente no sentido de que essa responsabilidade era
tanto dos gerentes ao tempo da realização do facto tributário como
daqueles que exerciam a gerência no período da cobrança voluntária
do imposto (cfr., por todos, Acs., STA, de 18-01-89, AD 332-333,
pág. 1070, de 30-05-90, Rec. no 11985, e de 18-05-94, Rec. no 17136).

E, à míngua de argumentação eventualmente justificativa da ”mu-
dança de rumo”, impõe-se-nos seguir a apontada linha jurisprudencial,
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que se firmou no entendimento de que, por um lado, ”são os gerentes
que agem em nome da sociedade, como seus órgãos, estando, assim,
organicamente ligados à prática dos actos de que deriva a obrigação
do imposto e à apresentação das respectivas declarações, através das
quais, por via de regra, a administração fiscal toma 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” (Ac., STA,
de 30-05-90, citado).

Consequentemente, a responsabilidade prevista no arto 16o do CPCI
é de reportar quer ao momento da verificação do facto gerador do
imposto, quer ao momento da cobrança voluntária da respectiva
dívida.

Com estas considerações, feitas numa linha jurisprudencial firme
e constante, regressemos ao caso concreto em apreço.

O Tribunal ”a quo” deu como provado, além do mais, que o opo-
nente tinha a ”qualidade de sócio gerente da firma executada” [alínea
c) do probatório] e que, às datas de 1986, 1987 e 1992, ”exercia
efectivamente a gerência da sociedade originariamente executada”
[alínea f), ibidem].

Sendo assim, uma vez que as questionadas dívidas exequendas pro-
vêm de contribuição industrial e imposto extraordinário do ano de
1986, e que o prazo de cobrança voluntária dessas dívidas terminou
em 29.1.92 [cfr. alíneas a) e b), supra], forçoso será reconhecer que
o oponente, ora recorrente, é responsável pelo pagamento de tais
dívidas, por ter sido, durante aqueles períodos, gerente, de direito
e de facto, da sociedade originariamente devedora.

Nestes termos, e pelo exposto, vai negado provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, com 60% de procuradoria.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos
Serra — Abílio Madeira Bordalo — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Oposição. Responsabilidade sub-
sidiária. Arto 13o do CPT. Irretroactividade da lei. Regime
do CPCI e do DL no 68/87. Factor de conexão relevante
para efeitos da responsabilidade ali prevista. Matéria de di-
reito e de facto. Princípio da livre qualificação jurídica. Cau-
sas de nulidade da sentença. Contradição entre os funda-
mentos e a decisão. Excesso de pronúncia. Não conheci-
mento e improcedência da arguição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Revertida execução fiscal contra o gerente da sociedade
originariamente executada, haverá que atender à época
dos factos de que derivam as dívidas exequendas para
determinar o regime da responsabilidade subsidiária pelo
pagamento desses débitos de imposto.
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2 — O arto 13o do CPT, contendo matéria de natureza subs-
tantiva, não é de aplicação imediata aos processos pen-
dentes, face ao princípio da não retroactividade da lei,
consagrado no arto 12o, no 1, do Código Civil.

3 — Sendo assim, uma vez que a dívida em causa provém
de factos ocorridos no ano de 1988, é de observar o regime
da responsabilidade constante do arto 16o do CPCI, con-
jugado com o arto único do DL no 68/87, então em vigor.

4 — E tal responsabilidade é de reportar tanto ao momento
do facto gerador do imposto, como ao da cobrança vo-
luntária da respectiva dívida.

5 — O tribunal é livre na qualificação jurídica dos factos ar-
ticulados pelas partes, mas tem de ”manter-se dentro do
limite fundamental que lhe marca a acção”, não podendo
mudar a ”razão” que a parte invocou para justificar o
pedido.

6 — Retirada dos factos apurados a ilação de que o oponente,
gerente nominal da sociedade originariamente executada,
exerceu, de facto, essas funções, de tal matéria não poderá
ocupar-se esta Secção, que, em processos como o presente,
apenas conhece de matéria de direito.

7 — Assim, tendo sido arguida nulidade por contradição entre
os fundamentos e a decisão da 2a Instância, proferida
naquele apontado domínio factual, dessa arguição não
pode conhecer este Supremo Tribunal.

8 — A nulidade de ”excesso de pronúncia” ocorre quando
o juiz conhece de ”questões” de que não podia tomar
conhecimento.

9 — Deste modo, e sabido que o facto material constitui um
elemento para a solução da questão, mas não constitui
a própria questão, daqui se segue que não ocorre a dita
nulidade quando o juiz, para resolver questão levantada
pelas partes, lança mão de factos por estas não ar-
ticulados.

Recurso no 21317. Recorrente: Alfredo Alves Soeiro. Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Dr. Santos Serra.

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

Alfredo Alves Soeiro, devidamente identificado nos autos, deduziu
oposição à execução fiscal, originariamente movida à sociedade ”O
Esquimó - Produtos Alimentares, Lda”, e, posteriormente, mandada
reverter contra ele, para cobrança coerciva da quantia de 377.610$00,
proveniente de contribuição industrial do ano de 1988, alegando, como
fundamento, ser ”parte ilegítima” na execução, por nunca ter exercido,
de facto, as funções de gerente da dita sociedade, e solicitando, como
pedido, fosse ”declarada extinta a execução relativamente ao aqui
oponente”.

Por sentença de 5 de Outubro de 1995, o Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto julgou a oposição
procedente.

Inconformada, a Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, o qual, por acórdão de 16 de Abril de 1996,
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constante de fls. 68 a 75 vo, decidiu ”revogar a sentença recorrida,
julgando improcedente a oposição à execução, por o recorrido ter
legitimidade para nela figurar como executado”.

O oponente não aceitou o assim decidido e daí trazer, de tal acórdão,
o presente recurso, em cuja alegação formulou estas conclusões:

”1 - O Acórdão recorrido demonstra uma flagrante contradição
quer na própria fundamentação, quer entre esta e a decisão, pois,
por um lado, sustenta que o recorrente não intervinha no dia-a-dia
da sociedade executada, e, por outro, que foi seu gerente de facto,
o que constitui uma nulidade nos termos do disposto no arto 668o,
no 1, c), do CPC;

2 - O Tribunal ”a quo” excedeu o objecto do recurso, conhecendo
de factos de que não podia tomar conhecimento, por não terem sido
suscitados pela recorrente, o que, igualmente, constitui nulidade nos
termos do estabelecido no arto 668o, no 1, d), do CPC;

3 - Da matéria de facto provada é possível alcançar a conclusão
de que o oponente nunca exerceu a gerência de facto, não obstante
a sua qualidade nominal, a qual era desenvolvida pelos gerentes Silva
e Pires, nos termos supra desenvolvidos;

4 - A responsabilidade dos gerentes apura-se pelo momento da
liquidação da dívida tributária, pelo que, em face da matéria fixada
sob os itens C e E do Acórdão recorrido, nenhuma responsabilidade
pode ser assacada ao oponente;

5 - Ao revogar a sentença proferida em 1a Instância, o Tribunal
”a quo” violou, entre outros, o arto 13o, no 1, do Código de Processo
Tributário e o Princípio do Contraditório ...”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, emitiu douto parecer onde, depois de sustentar que
o acórdão recorrido não padece das nulidades que lhe foram assacadas,
terminou a opinar no sentido do provimento do recurso, no enten-
dimento de que, ”se no período da sua gerência, se não verificou
o momento do vencimento ou a possibilidade de pagamento, não
deverá ser-se responsabilizado por uma falta ou omissão que se não
cometeu ...”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Em sede factual, o Tribunal ”a quo”, censurando e alterando a

matéria apurada pela 1a instância, deu por provado o seguinte:
”A) - Em 17 de Julho de 1985, foi constituída, por Manuel Domingos

Martins da Silva e António Silvano Pires, a sociedade ”O Esquimó
- Produtos Alimentares, Lda”, estipulando-se, no pacto social, que
a gerência ficava a cargo de ambos os sócios, sendo necessárias as
assinaturas dos dois nos documentos ”que envolvam obrigações ou
responsabilidades para a sociedade” (documento de fls. 12 a 16);

B) - Em 12 de Setembro de 1985, foi alterado o pacto social, en-
trando para a sociedade o ora recorrente e mantendo-se os demais,
continuando a gerência ”a cargo de todos os sócios”, e sendo os
documentos que ”envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade” obrigatoriamente ”assinados por dois gerentes em con-
junto, um dos quais terá sempre de ser António Silvano Pires” (do-
cumento de fls. 8 a 11);

C) - Em 25 de Julho de 1988, o ora recorrente cedeu a sua quota
e exonerou-se da gerência (documento de fls. 17 a 21);

D) - Só os sócios Silva e Pires permaneciam, habitualmente, nas
instalações sociais, contactando clientes, fornecedores e trabalhadores,
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fazendo compras e aceitando encomendas, aparecendo aos olhos de
quem negociava com a sociedade como sendo quem nela mandava
(depoimentos de fls. 33 a 35);

E) - A quantia exequenda respeita a contribuição industrial relativa
ao exercício de 1988 (informação oficial de fls. 23);

F) - A reversão da execução foi ordenada face ao conteúdo da
declaração de início da actividade da sociedade e das declarações
modelo 2 de contribuição industrial relativas a 1986 e 1987 (informação
oficial de fls. 23)”.

Expostos os factos, cuidemos do direito.
O recurso traz para resolver questões que respeitam quer à nulidade

da decisão, quer ao erro de julgamento proferido pelo Tribunal ”a
quo”.

Começaremos pelos arguidos vícios formais.
O Recorrente alega que ”o acórdão recorrido demonstra uma fla-

grante contradição quer na própria fundamentação, quer entre esta
e a decisão, pois, por um lado, sustenta que o recorrente não intervinha
no dia-a-dia da sociedade executada, e, por outro, que foi seu gerente
de facto, o que constitui uma nulidade nos termos do disposto no
arto 668o, no 1, c), do CPC”.

Vejamos.
O Tribunal recorrido, alterando a decisão da 1a instância sobre

a matéria de facto, fixou a factualidade que teve por provada e, daí,
concluiu que o oponente, para além de gerente nominal da sociedade
devedora originária, exercera efectivamente essas funções sociais.

Depara-se-nos, assim, um campo onde a fixação dos factos, a ilação
deles extraída ou o juízo de valor sobre os mesmos emitido tem lugar
com base apenas em regras de experiência e do senso comum, ou
seja, com base em simples critérios próprios do ”bom pai de família”,
do ”homo prudens”, do ”homem comum”, área em que é indiferente
a ”sensibilidade” ou ”intuição” do jurista e onde releva, portanto,
não a correcta interpretação de qualquer conceito legal ou princípio
jurídico, mas a mera ”apreciação” da situação fáctica (Prof. Antunes
Varela, in Rev.Leg.Jurisp., Ano 122o, no 3784, pág. 220).

Por conseguinte, e em tal domínio, o juízo de deficiência, obscu-
ridade ou contradição, não sendo, em bom rigor, ”nem puro juízo
de facto, nem matéria de direito, mas sim verdadeiro juízo de valor
sediado no recinto próprio da lógica”, pertence a uma zona que ”está
mais próxima do alicerce dos factos, porque lhes diz respeito, do
que da cimalha das normas jurídicas” (idem, Rev.Leg.Jurisp., Ano
125o, no 3823, pág. 309).

Deste modo, estando aqui em causa matéria de facto, será de atentar
no arto 21o, no 4, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(Decreto-Lei no 129/84, de 27 de Abril), segundo o qual, tratando-se,
como no caso vertente, de um processo inicialmente julgado pelos
tribunais tributários de 1a instância, a Secção de Contencioso Tri-
butário do STA ”apenas conhece de matéria de direito” e, por isso,
o fundamento do recurso - que, como o ora em apreço, lhe é dirigido só
pode ser a violação de lei substantiva ou desta e de lei de processo
(cfr. arto 722o, no 1, do CPC).

De sorte que esta Secção, funcionando no caso como tribunal de
revista, não poderá exercer censura sobre a decisão da matéria de
facto constante do aresto recorrido, pois, nos precisos termos do no 2
daquele arto 722o, ”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
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exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe
a força de determinado meio de prova”.

Uma tal excepção, porém, não ocorre na situação em análise, pelo
que, estando legalmente vedado a este Supremo Tribunal sindicar
o que vem decidido em matéria de facto, não poderá conhecer-se
da arguida nulidade.

No âmbito dos vícios formais, o Recorrente sustenta ainda que
”o Tribunal ”a quo” excedeu o objecto do recurso, conhecendo de
factos de que não podia tomar conhecimento por não terem sido
suscitados pela (então) recorrente (Fazenda Pública), o que, igual-
mente, constitui nulidade nos termos do estabelecido no arto 668o,
no 1, d), do CPC”.

O vício de ”excesso de pronúncia” ou de ”pronúncia indevida”
- que integra uma das causas de nulidade da sentença - está con-
templado no indicado local do Código de Processo Civil, onde vem
preceituado que ”é nula a sentença ... quando o juiz ... conheça de
questões de que não podia tomar conhecimento”.

O que está em correspondência directa com o segmento do no

2 do arto 660o do mesmo código, por via do qual o juiz ”não pode
ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei
lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras”.

Em suma, salvaguardados os casos de conhecimento oficioso, a
apontada nulidade ocorre quando o juiz conhece de ”questões” que
nenhuma das partes submetera à sua apreciação.

Mas conhecer de ”questão” não suscitada é bem diferente de co-
nhecer de ”factos” não alegados.

Na verdade, sabido que o facto material constitui um elemento
para a solução da questão, mas não constitui a própria questão, daqui
se segue que uma coisa é o juiz emitir pronúncia sobre questão de
facto de que, face ao disposto no mencionado preceito do arto 660o,
não podia ocupar-se, e outra é o juiz tomar em consideração factos
de que, perante o preceituado no arto 664o do CPC, não podia servir-se.

Significando isto que não ocorre a nulidade da sentença, prevista
no citado arto 668o, no 1, alínea d), do CPC, quando o juiz, para
resolver questão levantada pelas partes, lança mão de factos por estas
não articulados.

É que, em tal hipótese, o juiz, embora decidindo mal a questão
(erro de julgamento), podia e devia decidi-la, não cometendo assim
a nulidade de excesso de pronúncia.

(Prof. Alberto dos Reis, in ”Código de Processo Civil Anotado”,
Vol. V, págs. 143 a 146).

Consequentemente, uma vez que a asserção do Recorrente é a
de o Tribunal ter praticado um excesso, ”conhecendo de factos de
que não podia tomar conhecimento...”, improcede a invocada nu-
lidade.

Posto isto, transitemos para os vícios substanciais imputados ao
acórdão recorrido, ou seja, para a questão de saber se, como afirma
o Recorrente, ”ao revogar a sentença proferida em 1a Instância, o
Tribunal ”a quo” violou, entre outros, o arto 13o, no 1, do Código
de Processo Tributário e o Princípio do Contraditório”.

Esta afirmação é baseada no entendimento, expresso na alegação
de recurso, de que ”só devem ser considerados responsáveis sub-
sidiários os administradores ou gerentes em função ao tempo da co-
brança da dívida de imposto”, assim concluindo o Recorrente que,
”em face da matéria fixada sob os itens C e E do Acórdão recorrido,
nenhuma responsabilidade pode ser assacada ao oponente”.
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Nesses apontados itens do probatório, e recordando, está consig-
nado que ”em 25 de Julho de 1988, o ora recorrente cedeu a sua
quota e exonerou-se da gerência” e que ”a quantia exequenda respeita
a contribuição industrial relativa ao exercício de 1988”.

Na tarefa de investigação que nos ocupa, devemos ter presente
que o juiz, embora só podendo ”servir-se dos factos articulados pelas
partes”, é, no entanto, livre na respectiva qualificação jurídica, pois
”não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação,
interpretação e aplicação das regras de direito” (arto 664o do CPC).

Mas convirá também não esquecer que, podendo e devendo o tri-
bunal suprir as deficiências ou inexactidões das partes no assinalado
domínio jurídico, um tal ”suprimento tem de manter-se dentro do
limite fundamental que lhe marca a acção e justifica as conclusões.
Por outras palavras, ao corrigir as deduções inexactas e ao suprir
a falta de juízos de carácter jurídico, que as partes cometam, o tribunal
não pode mudar a razão que a parte fez valer para justificar a pro-
vidência pedida” (A.Reis, ob. cit., pág. 93).

Ora, como se viu, a questão a decidir respeita, fundamentalmente,
a saber se a responsabilidade subsidiária dos membros dos corpos
sociais por dívidas fiscais das respectivas sociedades, determinado que
seja o regime legal ao caso aplicável, é de reportar apenas ao momento
da cobrança voluntária do imposto em causa, como defende o Re-
corrente, ou se, pelo contrário, é de ligar quer a esse momento, quer
ao da ocorrência do facto gerador do imposto, ao da constituição
da obrigação, como entendeu o aresto recorrido.

Sobre o tema, há já jurisprudência firmada, cuja orientação, por
isso, importará seguir, a fim de obter, no tratamento de casos análogos,
uma interpretação e aplicação uniformes do direito (arto 8o, no 3,
do Código Civil), à míngua de argumentação inédita e convincente
carreada para os autos, eventualmente justificativa da ”mudança de
rumo”.

Dentro dessa óptica, e com vista a determinar o regime jurídico
aqui aplicável, iremos, antes do mais, resolver o problema, igualmente
levantado nas conclusões da alegação de recurso, atinente à apli-
cabilidade do arto 13o do Código de Processo Tributário.

O Decreto-Lei no 154/91, de 23 de Abril - que aprovou o Código
de Processo Tributário (arto 1o) -, dispõe, no seu 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 decreto-lei”.

E, em sintonia com esta disposição, o arto 3o do referido código
estabelece que, ”no processo tributário, a lei nova é de aplicação
imediata...”.

Sobre o ponto, o Supremo Tribunal Administrativo vem afirmando,
numa mais recente orientação, traçada por doutrina pacífica e uni-
forme, que os citados preceitos são de reportar unicamente, como
logo emerge das suas próprias expressões ”processos pendentes” e
”processo tributário”, às disposições do Código de Processo Tributário
”de natureza verdadeiramente processual e não às normas de natureza
substantiva, caso em que a regra é a da aplicação irretroactiva da
lei nova, conforme o no 1 do arto 12o do Código Civil”.

(Ac. de 22-09-1993, in CTF no 376, pág. 211; ”Código de Processo
Tributário”, comentado por Lima Guerreiro e Dias Mateus, pág. 29;
”Código de Processo Tributário”, comentado e anotado por Alfredo
José de Sousa e José da Silva Paixão, pág. 29).
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Por conseguinte, uma vez que assume, indiscutivelmente, carácter
substantivo e não processual a matéria referente ao regime da res-
ponsabilidade dos gerentes ou administradores das sociedades pelas
dívidas destas, impõe-se-nos reconhecer que, por força do princípio
da não retroactividade da lei, consagrado no sobredito arto 12o, um
tal regime será determinado em função da lei vigente ao tempo dos
factos de que derivam as dívidas em causa.

Sendo assim, e sabendo-se que ”a quantia exequenda respeita a
contribuição industrial relativa ao exercício de 1988”, será de concluir,
neste caso, pela observância do regime previsto no arto 16o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos, conjugado com o artigo
único do Decreto-Lei no 68/87, de 9 de Fevereiro, então em vigor.

De modo que será esse o regime legal a observar, tal como, aliás,
reconheceu o Tribunal ”a quo”.

Ora, relativamente ao ponto de saber se a dita responsabilidade
subsidiária é de reportar apenas ao momento da cobrança voluntária
do imposto ou se é de estender quer a esse momento, quer ao da
ocorrência do respectivo facto tributário, a doutrina está dividida.

Na verdade, enquanto uns ligam a referenciada responsabilidade
a ambos os períodos, o do facto gerador do imposto e o da sua
cobrança voluntária (Ruben Anjos de Carvalho e Francisco Rodrigues
Pardal, ”Código de Processo das Contribuições e Impostos”, Anotado
e Comentado, pág. 133; Alberto Xavier, ”Manual de Direito Fiscal”,
Vol. I, pág. 388), outros consideram, para o efeito, apenas o período
da falada cobrança (Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão,
”Código de Processo das Contribuições e Impostos”, Comentado e
Anotado, pág. 88).

Por seu lado, a jurisprudência aponta seguramente no sentido de
que essa responsabilidade é tanto dos gerentes ao tempo da realização
do facto tributário como daqueles que exerciam a gerência no período
da cobrança voluntária do imposto (cfr., por todos, Acs., STA, de
18-01-89, AD 332-333, pág. 1070, de 30-05-90, Rec. no 11985, e de
18-05-94, Rec. no 17136).

Sendo de seguir, pelas razões atrás aduzidas, a apontada linha ju-
risprudencial, que se firmou no entendimento de que, por um lado,
”são os gerentes que agem em nome da sociedade, como seus órgãos,
estando, assim, organicamente ligados à prática dos actos de que deriva
a obrigação do imposto e à apresentação das respectivas declarações,
através das quais, por via de regra, a administração fiscal toma co-
nhecimento dos elementos necessários à liquidação; e, por outro, e
na mesma qualidade, devem providenciar no sentido de os impostos
serem pagos atempadamente, isto é, no período de cobrança volun-
tária” (Ac., STA, de 30-05-90, citado).

Consequentemente, a responsabilidade prevista no arto 16o do
CPCI, complementado pelo artigo único do DL no 68/87, é de reportar
quer ao momento da verificação do facto gerador do imposto, quer
ao momento da cobrança voluntária da respectiva dívida.

E daí a improcedência da tese do Recorrente, vertida nas conclusões
da sua alegação, o que acarreta a manutenção na ordem jurídica
do aresto recorrido.

Termos em que, e pelo exposto, vai negado provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, com 60 % de procuradoria.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1997. - Santos Serra - Abílio Bordalo
- Rodrigues Pardal. - Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Liquidação do imposto em processo de transgressão. Impug-
nação judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Instaurado processo de transgressão, e aí liquidado o im-
posto respectivo, é nesse processo que o arguido deve
discutir a legalidade da liquidação.

II — Se o recorrente discutir a legalidade da liquidação em
processo de impugnação a sua pretensão está votada ao
insucesso.

Recurso no 16.775. Recorrente: Marobal - Gabinete de Estudos e
Projectos de Instalações Especiais, LDa; Recorrido: Fazenda Pú-
blica; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. MAROBAL - Gabinete de Estudos e Projectos de Instalações
Especiais, Lda., com sede na Ava Estados Unidos da América, 97,
13o, Esqo, Lisboa, impugnou judicialmente a liquidação do imposto
profissional, relativo aos anos de 1981 a 1985 e juros compensatórios.

Instruídos os autos, veio o Mo Juiz do 8o Juízo do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa a proferir sentença, decidindo não
tomar conhecimento do recurso, por entender que a legalidade da
liquidação impugnada deveria ser discutida no processo de transgres-
são que foi instaurado ao impugnante e não através de um processo
de impugnação.

Inconformada com esta decisão a impugnante interpôs recurso para
o T.T. de 2a Instância, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

a) A liquidação de imposto, feita no processo de transgressão res-
pectivo, é susceptível de ser impugnada.

b) De facto, não se compreenderia que tal liquidação fosse válida
para efeitos de pagamento e não fosse para fim de impugnação.

c) Os processos de impugnação e transgressão são distintos, visando
aquele a definição da existência e regularidade do imposto e este
último (ou transgressional) a susceptibilidade de aplicação de uma
sanção (no caso uma multa).

d) A substância dos dois processos não é de molde a obstar a
que se suspenda um e faça prosseguir o outro.

e) Normalmente é o processo de transgressão que aguardará a
decisão com trânsito que vier a ser proferida no processo de
impugnação.

f) Isso mesmo resulta do disposto no arto 105o do CPCI.
g) Neste preceito definem-se princípios que deverão ser aplicados

caso a liquidação se faça no processo de transgressão quer au-
tonomamente.

h) Tal preceito deverá ser complementado com o que se dispõe
nos referidos artos 276o, c) e 279o do Cód. de Proc. Civil e 1o § único
do CPCI.
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i) Depois, ou a impugnação é julgada procedente e então, com
base no trânsito em julgado extinguir-se-á o processo de transgressão.

j) Ou a impugnação é julgada improcedente e então o processo
de transgressão terá de prosseguir os seus trâmites para aplicação
da multa correspondente.

l) A pretensa excepção do “erro na forma do processo” não existe
no caso dos autos.

m) De facto a impugnação (e a oposição, no processo executivo)
é o processo mais legal e “adequado” de que o contribuinte lança
mão para se defender da exigência ilegal de imposto.

n) E tal meio não lhe pode ser vedado só porque a liquidação
de imposto ocorreu dentro do processo de transgressão já que ela
é perfeita.

o) O que se poderá questionar “de jure condendo” é se no processo
de transgressão convirá seja feita a liquidação de impostos.

p) Foram violados ou não aplicados devidamente os preceitos dos
artos 276o c), 279o, 494 no 1 a), 493o, no 2 e 495o do Cód. de Proc.
Civil e 1o § único c) e 105o do CPCI.

q) Impõe-se pois que seja revogado o douto despacho recorrido.
O T.T. de 2a Instância julgou-se incompetente, em razão da hie-

rarquia, para conhecer do presente recurso.
Subidos os autos a este Supremo Tribunal, emitiu o EPGA douto

parecer, sustentando que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. A questão a resolver é esta:
Liquidado o imposto em processo de transgressão poderá o trans-

gressor impugnar judicialmente, no competente processo judicial de
impugnação, tal liquidação?

Como é sabido, é jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal
que, liquidado o imposto em processo de transgressão, é neste que
deve ser arrecadado o imposto, aí liquidado nos termos da lei.

Isto mesmo que o procedimento judicial seja declarado extinto por
prescrição.

Vide, a título de exemplo, os acórdãos do S.T.A. de 7/7/93
(rec. 16.247), de 6/10/93 (rec. 17.284), de 17/11/93 (rec. 17.292), de
14/01/94 (rec. 16.899), de 2/3/94 (rec. 17.009), de 25/1/95 (rec. 18.814),
de 20/12/95 (rec. 17.865) e de 6/3/96 (rec. 17.016).

Na verdade, o processo de transgressão “na medida em que permite
a fixação do imposto em dívida, tem a natureza de um processo ju-
risdicional declarativo da dívida de imposto” (acórdão do S.T.A. de
2/3/94, rec. 17009).

Assim sendo, é evidente que a discussão sobre a legalidade do
imposto deva ter lugar necessariamente no processo de transgressão,
se o imposto for aí liquidado, só o podendo ser em processo autónomo
(de impugnação) se efectivamente a liquidação for autónoma.

E não pode lançar autonomamente mão do processo de impugnação
pois a lei não lhe permite a utilização de dois meios de defesa (no
caso o processo de transgressão e o processo judicial de impugnação).

Como se escreveu no acórdão do S.T.A. de 21/2/79 (Ac. Dout.
212/213, pága 744 e ss.), “quando se tenha instaurado tal processo
(leia-se de transgressão) com a já referida e dupla finalidade, de modo
que a trangressão imputada implique imediatamente omissão na li-
quidação do tributo, que é, assim, de reconhecimento prévio da exis-
tência da infracção em causa”, pode afirmar-se seguramente que “se
verifica a suficiência do processo de transgressão para a discussão
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e decisão do que concerne tanto à dívida do imposto como à própria
infracção imputada.

“Será realmente nesse processo que deverá travar-se todo o debate
relativo àqueles dois problemas, intimamente ligados entre si, o que
valerá por dizer-se que o arguido não poderá socorrer-se da impug-
nação judicial para pôr em crise a liquidação operada naquele processo
...”.

Isto é assim a nível jurisprudencial.
Mas não só.
Idêntica posição é defendida por Alfredo de Sousa e José Paixão

no seu Código de Processo das Contribuições e Impostos, Comentado
e Anotado.

Escrevem estes autores em anotação ao arto 105o aduzindo razões
no sentido de não poder ser impugnado judicialmente o imposto,
liquidado em processo de transgressão:

“Em primeiro lugar porque a razão de ser da lei, ao determinar
a exigência do imposto no próprio processo de transgressão, está na
íntima ligação entre o facto tributário e a própria infracção arguida.

“...
“Depois, porque não se pode dizer que a liquidação do imposto,

efectuada em processo judicial de transgressão, seja um acto admi-
nistrativo com as mesmas características da definitividade e execu-
toriedade da liquidação efectuada pelos serviços da administração
fiscal competente.

“...
“Por fim, porque a impugnação judicial da liquidação efectuada

no processo de transgressão devia implicar sempre a suspensão deste,
para evitar a contradição de julgados.

“Ora, admitir tal suspensão sem disposição legal expressa, seria
esvaziar de sentido útil o arto 105o, pois sempre ela se imporia ,
quer a liquidação devesse ser efectuada fora dele, quer não.”

É esta a posição que nos parece mais adequada aos textos legais
respectivos, nomeadamente os artos 105o e 122o do C.P.C.I.

3. O Mo juiz “a quo” considerou realmente haver erro na forma
do processo, excepção peremptória que o levou a não tomar conhe-
cimento do recurso.

O erro na forma de processo está previsto no arto 199o do C.P.
Civil.

Erro que leva ao indeferimento da petição inicial, quando não for
possível ser utilizada a forma adequada - arto 474o, 3, do C.P. Civil.

Porém, o processo prosseguiu, tendo sido proferido despacho li-
minar positivo.

Mas tal não obsta a que o erro na forma do processo venha a
ser apreciado oficiosamente na sentença final, atento o disposto no
arto 206o, 1, do C.P. Civil.

Porém, não se trata de um erro na forma de processo.
Na verdade, e para que se estivesse perante um erro na forma

de processo, necessário seria que se perspectivasse a hipótese de um
outro processo em que o ora recorrente pudesse demandar o Estado.

Por hipótese: o recorrente devia socorrer-se de um processo de
oposição à execução e serviu-se de um processo de impugnação. Ou
vice-versa.

Mas não é este o caso dos autos.
Na verdade, o que, na hipótese que vimos contemplando, o re-

corrente deveria ter feito era contestar a acusação que lhe foi deduzida
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no processo de transgressão, interpondo recurso da sentença final,
se fosse caso disso.

Assim a decisão final mais correcta a tomar pelo Mmo juiz seria
a de julgar a impugnação improcedente.

4. Face, ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pela impugnante MAROBAL - Gabinete de Estudos e
Projectos de Instalações Especiais, Lda., julgando-se a impugnação
improcedente.

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

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Juros compensatórios. Culpa. Matéria
de facto. Incompetência do STA em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Pressuposto subjectivo da liquidação de juros compen-
satórios é a culpa do contribuinte no retardamento da
liquidação devida.

II — Este juízo de culpa é aferido em abstracto, segundo a
diligência de um “bonus pater familias”, na previsão do
artigo 93o do CCI.

III — A determinação da existência de tal culpa constitui ma-
téria de facto.

IV — Negada a mesma nas conclusões de alegação de recurso
“per saltum”, não versa este, exclusivamente, matéria de
direito, por isso que a Secção de Contencioso Tributário
do STA é incompetente, em razão da hierarquia, para
o seu conhecimento, competência que assiste ao Tribunal
Tributário de 2a Instância - artigos 21o, 4, 32o, 1, b),
e 41o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.

V — A excepção dilatória da incompetência absoluta do tri-
bunal (em razão da hierarquia) é de conhecimento ofi-
cioso e prioritário - artigos 3o da LPTA, 45o do CPT
e 101o e segs., 494o, 1, f), e 495o do CPC.

Recurso n.o 18.105 de que é recorrente João Garcia e Leonor Catarino
Barreiros Garcia e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

João Garcia e Leonor Catarino Barreiros Garcia, residentes na
Urbanização da Portela, Lt.178-8o Dt., em Sacavém, não se confor-
mando com a sentença do 8o Juízo do Tribunal Tributário de 1a
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Instância de Lisboa que julgou improcedente a presente impugnação
judicial por si deduzida contra liquidação de contribuição industrial
do ano de 1981, vêm até nós, rematando a sua alegação de recurso
com as seguintes conclusões:

1a - Os documentos contabilísticos da sociedade “José Garcia &
Filhos, Lda “foram destruídos por uma inundação;

2a - Por não existirem na ordem material, tais documentos jamais
poderão servir de base ao apuramento da matéria colectável declarada
pelo contribuinte ou por qualquer outra entidade que pretenda aferir
da correspondência entre os valores declarados e os efectivamente
recebidos;

3a - Porquanto, o que inexiste na ordem fáctica não poderá ser
tomado como pressuposto de coisa alguma, visto não poder servir
para afirmar ou negar a existência de conteúdos ou pressupostos que
permitam a quem quer que seja inferir, a partir da sua constatação
(que só poderá ocorrer no caso de existirem elementos), outros factos
ou situações que virtualmente lhes estivessem ligados;

4a - Com efeito, está-se perante a ausência de pressupostos fácticos
que servem de base ao controlo da matéria colectável e, por tal facto
não ser imputável à representada dos ora Rcts., jamais poderá preen-
cher o conteúdo normativo do art.51o do CCI, que consiste no dever
de organizar e conservar a sua escrita de modo a que se possa apurar,
clara e inequivocamente, e controlar o lucro tributável, nem presumir
o que não está contido numa factualidade inexistente;

5a - Não houve, assim, «omissão de dever» por parte dos ora Rcts.,
a saber, o dever que o legislador fiscal impõe aos contribuintes na
organização e conservação da sua escrita;

6a - Deste modo, a correcção da matéria colectável, levada a efeito
pela Administração Fiscal, com base na presunção de inexistência
de elementos, pelo facto de terem sido destruídos por uma comprovada
inundação, coloca o contribuinte numa situação impossível, a de poder
reclamar ou recorre hierarquicamente da presunção de rendimentos;

7a - Ora, sendo a Administração Fiscal, como efectivamente é,
uma pessoa de bem, nunca deveria ter estabelecido qualquer pre-
sunção, pelo facto de inexistir, como se referiu, qualquer conteúdo
de verificação dos pressupostos a que alude o citado parágrafo 2o

do art.114o do CCI, o que equivale a dizer que a fundamentação
do pedido dos impugnantes assenta em violação de lei por inexistência
de pressuposto tributário, matéria susceptível de ser apreciada pelo
Tribunal Tributário;

8a - A tributação por presunção estabelecida no parágrafo 2o do
artigo 114o do CCI assenta, fundamentalmente, e designadamente
no caso em apreço, na «impossibilidade de controlar a matéria co-
lectável já determinada de harmonia com as disposições dos artigos
22o e 49o do mesmo Código, ou desse exame ressaltem dúvidas fun-
dadas sobre se o resultado apurado corresponde ou não à realidade...»;

9a - Na verdade, o legislador teve a preocupação de objectivar
as situações referidas, com o intuito de impedir valorações subjectivas
por parte da Administração Fiscal;

10a - Em rigor, não ocorreu nenhum dos facto descritos no aludido
parágrafo 2o do arto114;

11a - Daí que a ilação feita pela Administração Fiscal não teve
o necessário e indispensável suporte fáctico, o que traduz uma pre-
sunção sem conteúdo, que conduz a uma errada quantificação da
matéria colectável da empresa representada pelos ora Rcts.;
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12a - Doutro passo, contrariamente ao que decidiu o Mmo.Juiz
- e sendo certo que o art.51o do CCI impõe aos contribuintes o dever
de organizarem e conservarem a sua escrita de modo a que a Ad-
ministração Fiscal possa apurar, clara e inequivocamente, controlar
o lucro tributável - não ocorreu omissão de dever por parte da empresa
representada pelos aqui Rcts.;

13a - Com efeito, é a omissão do dever consagrado no referido
normativo, ou seja, o comportamento por acção ou por omissão, ne-
gligente ou ostensivo, por parte dos contribuintes, que permite à Ad-
ministração Fiscal socorrer-se do mecanismo legal previsto no pa-
rágrafo 2o do artigo 114o do CCI, e não qualquer facto fortuito, v.g.,
a inundação nas instalações do contribuinte, devidamente comprovada
e fixada como matéria de facto;

14a - Inexistindo, sem dúvida, omissão do dever de organizar e
conservar a escrita, circunstância que, no caso em apreço, caracte-
riza-se pela impossibilidade de omitir o dever de prestar ou de não
interferir, jamais poderia ter sido levado a efeito qualquer apuramento
de valores, por presunção, à sociedade “José Garcia & Filhos, Lda.,
por inverificação dos pressupostos de facto;

15a - Assim não decidindo, a douta sentença recorrida não poderá
manter-se, por errada interpretação da lei;

16a - Pelo que, deverá manter-se intocável o lucro tributável de-
clarado por tal sociedade na declaração mod.2 da contribuição in-
dustrial de 1911 e, em consequência, anular-se a contribuição industrial
daquele resultante, bem como os juros compensatórios com aquele
liquidador, por violação de lei.

17a Foram violados os artigos 51o, 114o, parágrafo 2o, e 85o, pa-
rágrafo único, do CCI e o artigo 349o do Código Civil.

Contra-alegando, a Fazenda Pública pugna pela confirmação da
sentença recorrida.

O Exmo.Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
também entende que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Vem assente a seguinte matéria de facto:
a) A sociedade “José - Garcia & Filhos, Lda”, constituída para

prosseguir a actividade de armazenista de lacticínios e carnes fumadas,
entregou a declaração, modelo 2 de contribuição industrial do ano
de 1981 em 27.VIII.82, mencionando que já não exercia qualquer
actividade e que se encontrava em liquidação.

b) Durante 1982 e nos anos subsequentes, até à data da dissolução
e liquidação de tal sociedade, em 02.II.84, por escritura lavrada no
17o Cartório Notarial de Lisboa, a fls.40 a 42 vo do Lo233-A, não
foi exercida qualquer actividade.

c) Em cada um dos anos de 1982 a 1984, foram sempre entregues
as declarações modelo 2, com indicação da cessação da actividade,
facto corroborado pela Administração Fiscal.

d) Os documentos da contabilidade e livros de registo das operações
comerciais da dita sociedade foram arquivados numa cave e subcave
do Lote 178 da Urbanização da Portela, pertença dos ora impugnantes.

e) Em 15.IX.83, teve lugar uma inundação na referida subcave,
devido a avaria da bomba que automaticamente retira a água do
poço daquele piso, ficando destruídas todas as existências, designa-
damente, a documentação e livros oficiais de escrita.

f) No relatório da Inspecção-Geral de Finanças de 24.III.86, es-
creve-se: “a não existência da documentação de receitas e de despesas

615

e da maior parte das razões auxiliares relativas ao período de 1981
a 1984 impossibilita o controlo das matérias colectáveis destes exer-
cícios determinadas de harmonia com as disposições dos artigos 22o

a 49o do CCI, pelo que, nos termos do parágrafo único do artigo 114o

do mesmo código, as matérias colectáveis relativas àquele período
serão calculadas de acordo com as disposições aplicáveis aos con-
tribuintes do Grupo B”.

g) Tal fundamenta a decisão da tributação pelo sistema previsto
para o grupo B, nos termos do parágrafo 2o do arto 114o do CCI.

h) Foram liquidados juros compensatórios no montante de
3.240.611$00, calculados por 1032 e 383 dias.

Este o quadro factual desenhado pelo tribunal “a quo”, sendo que
dele o Mmo.Juiz de Direito extraiu a ilação de que se pode “imputar
aos impugnantes o retardamento da liquidação da contribuição in-
dustrial devida”, posto que “é patente a não observação pelos im-
pugnantes do dever de guardar a escrita que é imposto pelo art.51o

do CCI” - vd. parte final da sentença recorrida, a fls.74 vo.
Nesta conformidade, considerou integrada a situação sub judice

na previsão do artigo 93o de tal cédula tributária, que dispõe que
o contribuinte se constitui na obrigação de pagar juros compensatórios
se por facto a ele imputável for retardada a liquidação da contribuição
devida.

Sendo incontroverso que tal facto tem de ser censurável a título
de dolo ou de mera culpa, temos que a decisão recorrida afirmou
o pressuposto subjectivo da liquidação de juros compensatórios - a
culpa.

Sucede que os Rcts. não a aceitam, por isso que afirmam nas con-
clusões 4a, 5a, 12a, 13a e 14a que não ocorreu omissão do dever de
conservar a escrita “comportamento por acção ou por omissão, ne-
gligente ou ostensivo”.

Semelhante juízo de culpa é aferido em abstracto, segundo a di-
ligência de um “bonus pater familias” em face das circunstâncias do
caso concreto. Constitui, por isso, matéria de facto, sendo sabido
que ao campo factual pertencem quer os factos apurados, quer as
ilações extraídas dos mesmos, quer os juízos de valor sobre elas
emitidos.

Do que vem de dizer-se resulta que a matéria fáctica não se acha
consolidada, donde que, cingindo-se a competência deste Supremo,
para apreciação dos recursos interpostos de decisões dos Tribunais
Tributários de 1a Instância apenas a matéria de direito (artigos 32o,
1, b), e 21o, 4, do ETAF e 167o, in fine, do CPT), ela não lhe assiste
no presente recurso, cabendo, antes, ao Tribunal Tributário de 2a

Instância - citado artigo 167o, 1a parte, e artigo 41o, 1, a), do sobredito
Estatuto.

Termos em que, no conhecimento oficioso e prioritário da excepção
dilatória da incompetência absoluta deste Tribunal em razão da hie-
rárquica (artigos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101 e segs. e 494o,
1, f), e 495o do CPC), acordam em declarar esta formação hierar-
quicamente incompetente para conhecer deste recurso “per saltum”,
competência que assiste àqueloutro Tribunal Superior.

Custas pelos recorrentes, com 15.000$00 de taxa de justiça e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel,
Relator - Lúcio Alberto da Assunção Barbosa - Francisco Rodrigues
Pardal. - Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho.
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Ampliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Quando dos factos dados como provados pela 1ª instância
não resultar com clareza qual foi o facto tributário, deve
mandar-se ampliar a matéria de facto nos termos do
artº 729º, nº 3, do CPC.

Recurso n.o 18 241. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: J. M.
Fino, SA; Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

ACÓRDÃO
1º Relatório
Com base em ilegalidade por errónea qualificação e quantificação

dos rendimentos e lucros, ausência de fundamentação legalmente exi-
gida e preterição de formalidades legais, a contribuinte J. M. FINO,
SA, com sede na Rua Pinheiro Chagas, nº 70 - 1ºC, em Lisboa, im-
pugnou judicialmente junto do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa (7º Juízo) o acto de liquidação de IVA referente ao ano
de 1986, no montante de 9.007.325$00, pedindo a sua anulação.

A Fazenda respondeu à impugnação e sustentou o acto de
liquidação.

Por sentença de fls. 62 a 73, o Mº Juiz de 1ª instância julgou
a impugnação procedente e anulou o acto de liquidação, fundamen-
talmente por ter entendido que o imposto constante da liquidação
já foi pago pela impugnante quando o pagou pela aquisição dos pré-
mios e depois o deduziu no IVA a pagar, pois o custo do produto
promocional que é entregue ao vendedor a título de prémio vem
já incluído no preço facturado ao mesmo vendedor.

Agora quem se não conforma é a Fazenda Pública, que recorre
para este STA e apresenta as seguintes conclusões das suas alegações:

1ª) Os produtos promocionais, prémios ou ofertas, foram trans-
mitidos onerosamente na sequência dos artºs 80º, e 3º, nº 1, ambos
do CIVA, sem que para o efeito tivesse sido liquidado e entregue
o respectivo imposto, conforme dispõe o nº 4 do artº 7º do CIVA,
devidamente revelado na sua contabilidade;

2ª) O facto de ”os prémios ou ofertas” terem sido individualizados
nas facturas, não lhes retira a sua natureza, pois directa ou indi-
rectamente fazem cumprir sempre parte do produto principal e pago
por este;

3ª) Por outro lado, não era permitida a dedução do IVA pago
na aquisição das mesmas, por força da dedução limitativa e imposta
no citado artº 20º, tendo em conta o seu fim e destinatários;

4ª) Logo, foram violados os artsº 20º, als. a) e d) do nº 1, do
artº 21º e nº 3 do artº 7º, todos do CIVA;

5ª) Assim sendo, o acto tributário é legal e não necessita de fun-
damentação por resultar expressamente na inobservância de normas
de incidência e de liquidação e pagamento do IVA.

Neste STA, o Dº Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
nos termos do qual deve enviar-se novamente o processo à 1ª instância
para ampliação da matéria de facto, por não se descortinar qual foi
o facto tributário.
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Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que o Mº Juiz a
quo fixou a seguinte matéria de facto:

a) - A impugnante exerce a actividade de comércio de confec-
ções-têxteis lar e venda predominantemente de têxteis lar, produto
este que é oferecido ao público por múltiplos agentes, inclusivamente
directores regionais, chefes de equipa e vendedores.

b) tais vendedores, quando atingem determinado volume de vendas,
recebem da impugnante ”prémios” em espécie ou em dinheiro, os
quais são contabilizados pela impugnante na conta 63 como material
de publicidade.

c) - Esses prémios excedem em 3000$00 o valor unitário e o seu
valor global é superior a cinco por mil das vendas, sendo o IVA
suportado pela aquisição desses mesmos prémios, deduzido do IVA
a pagar.

d) - O preço de venda ao adquirente dos têxteis lar é calculado
por forma a compreender a mais o preço desses produtos promo-
cionais, o que quer dizer que o custo do produto promocional que
é entregue ao vendedor a título de prémio vem já incluído no preço
facturado ao mesmo vendedor.

e) - A impugnante entende que os produtos promocionais entregues
aos vendedores a título de prémio pelo volume de vendas por estes
conseguidas, por se encontrarem já incluídos no preço facturado, não
podem ser designados por ”Ofertas” antes configuram uma ”venda”.

f) - A AF, discordando desse ponto de vista operado pela im-
pugnante, entende que tais operações se enquadram na solução con-
tida na circular no 19/89 dos SIVA, considerando aqueles produtos
como ”ofertas de pequeno valor”.

g) - Dão-se como reproduzidos na íntegra e para todos os legais
efeitos os docs. juntos de fls. 10 a 24.

h) - Bem como os juntos de fls. 26 a 32.
i) - E os juntos de fls. 43 a 50.
Nas alíneas b), c) e d) do probatório, o Mº Juiz a quo, em vez

de fazer a descrição dos factos concretos que deram origem à tri-
butação, limitou-se a fazer a descrição abstracta do problema ou con-
trovérsia que opõe as partes. Não indicou números sobre volume
de vendas, não indicou os prémios recebidos pelos vendedores e não
indicou o preço de venda ao adquirente, mas apenas o modo de
este ser calculado. Por isso, fica-se sem saber qual foi o facto que
originou a liquidação adicional de IVA. Terá sido a oferta dos ”pré-
mios” pela impugnante aos seus vendedores? Terá sido a venda dos
prémios aos compradores dos têxteis-lar? Terá sido uma vagamente
referida dedução ilegal de IVA? Terá sido outro facto decorrente
de, ou conexionado com, um contrato de compra e venda ou uma
doação?

Ora, sendo impossível aplicar o regime jurídico sem que esteja
estabelecida toda a factualidade adequada a essa aplicação, nada mais
resta do que mandar ampliar a matéria de facto, nos termos dos
artºs 729º e 730º do CPC.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em mandar baixar
o processo à 1ª instância para ampliação da matéria de facto em
ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito, que não
pode, desde já, ser proferida.

Sem custas.

26 de Fevereiro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

CPCI. Erro na determinação da matéria colectável. Fixação
por falta de impugnação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No domínio do CPCI, o erro na fixação da matéria co-
lectável que constituísse acto destacável não autonoma-
mente impugnado, não podia ser depois apreciado na
impugnação da liquidação.

II — Se o contribuinte permitiu que se fixasse como caso re-
solvido ou decidido a matéria colectável e o valor ma-
tricial, não pode na impugnação da liquidação vir ques-
tionar tais valores.

Recurso n.o 18 672. Recorrente: Aliança Seguradora, S. A.; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Inconformada com a sentença de fls. 98 a 109, proferida no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, que lhe julgou improcedente
a impugnação que deduzira quanto à liquidação do imposto de sisa,
recorreu a impugnante ”Aliança Seguradora, S. A.” para este Supremo
Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação. Formulou as se-
guintes conclusões:

1a — O disposto no §4o do art. 30o do CSISSD, na redacção em
vigor à data da ”transmissão do imóvel” que deu origem à impugnada
liquidação de SISA, é materialmente inconstitucional por ofender o
disposto no no4 do art. 268o da CRP.

2a — A sentença recorrida ao aplicar aquele preceito legal para
fundamentar, de direito, a improcedência da impugnação judicial ofen-
deu o disposto no art. 206o da CRP.

3a — O disposto no citado no4 do art. 268o da CRP, constitui um
”direito fundamental”, na medida em que é ”mediação semântica”
do disposto no art. 20o da nossa Lei Fundamental.

4a — Carecem de fundamentação as decisões proferidas nos termos
dos §§ 2o e 3o do art. 30o, na redacção de 1958, que recaíram sobre
a reclamação e o recurso hierárquico dos actos tributários de fixação
do factor de capitalização.

5a — Mostra-se violado o disposto no art. 1o do Dec-Lei no 256-A/77
de 17 de Junho e o no3 do art.268o da CRP.

A Fazenda Pública contra-alegou pugnando pela manutenção do
decidido, tendo apresentado as seguintes conclusões :

1 — A recorrente conformou-se com o rendimento colectável sobre
que incidiu o imposto de sisa, não tendo requerido 2a avaliação, nos
termos dos artigos 109o e 96o do CSISSD.

2 — Apenas reclamou do factor de capitalização utilizado e, al-
cançada a respectiva redução, interpôs recurso hierárquico para o
director de finanças nos termos do parágrafo 3o do art. 30o do CSISSD.

3 — Notificada a decisão deste recurso hierárquico não recorreu
contenciosamente da mesma nos termos do parágrafo 5o do art. 30o

do CSISSD no prazo de oito dias, pelo que essa decisão se tornou
irrecorrível.
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4 — Essa disposição continuava a ser aplicável ainda à data da
notificação porque a redacção dada ao art. 30o do CSISSD pelo Dec.
Lei no 252/89, de 9/8, só se aplicava às transmissões posteriores à
entrada em vigor desse diploma.

5 — Mas, a não se considerar em vigor, à data da notificação do
recurso hierárquico interposto para o director de finanças, o parágrafo
5o do art. 30o, na redacção do Dec. Lei no 108/87, de 10/3, então
o meio processual a utilizar teria sido o recurso contencioso directo
nos termos da alínea b) do no1 do art. 41o do ETAF.

6 — O art. 155o do CPT não é invocável aos actos tributários pra-
ticados em 1987 e 1989, mas, ainda que o fosse, só permitiria a im-
pugnação de valores patrimoniais depois de esgotados os meios gra-
ciosos previstos no processo de avaliações e, no caso dos autos, a
recorrente não pediu a 2a avaliação, de acordo com os artos. 109o

e 96o do CSISSD.
7 — Não houve preterição de formalidades legais na fixação do

factor de capitalização, não só porque, na altura das primeiras decisões,
a lei apenas previa necessidade de fundamentar a aplicação de factores
inferiores aos previstos na lei, como também porque se compreende
pelos autos que não havia razões para aplicar factor inferior ao 17.

8 — Mas, a reagir-se contenciosamente contra alegado vício da de-
cisão do director distrital de finanças sobre o factor de capitalização,
tal só poderia ter sido feito nos termos do parágrafo 5o do art. 30o

do CSISSD (redacção anterior ao DL no 252/89) ou do art. 41o do
ETAF.

Neste Supremo Tribunal pronunciou-se o Ministério Público no
sentido do não conhecimento das questões objecto do recurso por
a sentença ter assentado na questão prévia da existência de caso de-
cidido ou resolvido, pelo que seria inútil o conhecimento das questões
de inconstitucionalidade e falta de fundamentação invocadas.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou como provados os seguintes factos:
a) Para efeitos de liquidação de Sisa, a impugnante — compra-

dora — declarou, em 7-3-80, que pretendia pagar a Sisa que fosse
devida pela compra que ia fazer a Hermínio Bastos Santos pelo preço
de 25.000.000$00 do prédio sito em Lisboa, na Avenida do Brasil,
gaveto ao Campo Grande, omisso na matriz, mas cujo pedido de
inscrição já tinha sido requerido em 6-3-80 — vide doc. de fls. 39.

b) Na sequência do facto referido em a), a impugnante pagou Im-
posto de Sisa no montante de 2.400.000$00 (2.000 contos de Sisa
+ 20% de adicional, a que correspondeu a importância de 400 contos).

c) Em face da declaração referida em a) foi instaurado, em 7-3-80,
o processo de avaliação no 5/80, nos termos do arto 109o do CSISSD
— vide informação oficial de fls. 35 a 37, doc. de fls. 38.

d) Em face da informação de que o prédio em referência se en-
contrava inscrito na matriz sob o art 672 com um rendimento colectável
de 10.667.160$00, foi-lhe fixado um valor matricial de 213.342.200$00
— docs. de fls. 40v e de fls. 40.

e) Aquele rendimento colectável foi calculado com base no valor
locativo de 12.852.000$00, ao qual foram deduzidas as despesas de
conservação e os encargos, respectivamente,nos montantes de
1.542.240$00 e 642.600$00 — vide doc. de fls. 40v.

f) Em face do rendimento colectável atribuído na avaliação, o Chefe
da Repartição de Finanças fixou, em 11-5-87, um factor de capita-
l ização de 20, de que resul tou um valor matr ic ia l de
213.342.200$00 — vide doc. de fis. 40v e 41.
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g) Em 19-5-87, a impugnante foi notificada para efectuar o pa-
gamento adicional de Sisa, no total de 18.457.633$00 ou, para, que-
rendo, reclamar, no prazo de 8 dias, do factor de capitalização fixado
— vide docs. de fls. 42v e de fls. 43v.

h) No dia 20-5-87, a impugnante, não se conformando com o valor
matricial atribuído, o qual considerou ”exagerado”, reclamou do factor
de capitalização fixado pelo CRF, pedindo que o mesmo fosse re-
duzido, nos termos do art 30o do CSISSD e atento o disposto no
DL no 764/75, de 31-12 — vide doc. de fls. 44, aqui, dado por re-
produzido para todos os efeitos legais.

i) Fundamenta o seu pedido nos seguintes factos:
— o prédio, devido às suas características, tem uma manutenção

muito onerosa;
— o rendimento locativo é de 1.735.150$00;
— têm sido efectuadas algumas obras de reparação;
— os gastos com as obras, com os elevadores, os gastos com elec-

tricidade, etc, orçam anualmente em várias centenas de contos.
j) Naquela reclamação, a impugnante conforma-se com o rendi-

mento colectável atribuído, resultante da avaliação efectuada nos ter-
mos do arto 109o do CSISSD — vide artos. 3o e 4o daquela peça
processual.

l) Em face da reclamação apresentada, o CRF solicitou, em 28-5-87,
ao presidente da comissão permanente de avaliação da propriedade
urbana (PCPAPU) um parecer, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no §1o do arto 30o do CSISSD — vide doc. de fls. 48v.

m) Naquele parecer o PCPAPU refere o seguinte:
”A transmissão foi efectuada à data de 1980 e o rendimento fixado

corresponde ao valor da renda justa nessa data, atendendo à loca-
lização (boa) e área de construção do edifício. O reclamante reclama
com base nos gastos de conservação o que é incongruente pois estes
estão englobados na percentagem atribuída para despesas de con-
servação (arto 115o do CCPISIA). Reconhece-se no entanto a injustiça
da aplicação taxativa do factor 20, pelo que ponderando os diversos
factores em causa, conjuntamente com os valores de venda praticados
hoje e extrapolados a 1980 (portaria 391/87) se conclui da justiça
da redução para o factor 17 (dezassete).” — vide doc. de fls. 49v.

n) Em face do referido parecer o CRF fixou, em 17-7-87, o factor
de capitalização em 17, de que resultou um valor matricial de
181.341.720$00 (rendimento colectável de 10.667.160$00 + 17 =
181.341.720$00) — vide doc. de fls. 50v e liquidação de fls. 52v.

o) Em 24-7-87, a impugnante foi notificada para pagar o imposto
de sisa e selo de verba, no montante total de 15.321.488$00 ou para,
querendo, recorrer para o Director Distrital, no prazo de 8 dias, nos
termos do arto 30o, §4o do CSISSD — vide doc. de fls. 54 v.

p) No dia 31-7-87, a impugnante veio, nos termos do §4o do arto 30o

do CSISSD, recorrer hierarquicamente para o Senhor Director de
Finanças — vide doc. de fls. 55 e 56.

q) Naquele recurso a impugnante pede que o factor de capitalização
seja reduzido, por o mesmo continuar ”exagerado”. Fundamenta a
sua pretensão nos seguintes factos:

— A fixação do factor de capitalização tem por objectivo aproximar
tanto quanto possível o valor matricial do valor venal do imóvel;

— Assim sendo, o factor de capitalização será tanto mais elevado,
quanto mais baixo for o rendimento colectável comparado com o
valor venal;
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— No caso, e porque a renda fixada era elevada para a data, deverá
considerar-se que o rendimento colectável inscrito na matriz se en-
contra perfeitamente actualizado;

— Consequentemente, ao ter-se aplicado ao rendimento colectável
(actualizado) um factor de capitalização de 17, encontrou-se um valor
matricial muito superior ao valor venal do imóvel em 1980;

— Comprovativo da situação descrita, é o disposto no Dec-Lei
no 108/87 que velo reduzir o factor de capitalização para 15 — vide
doc. de fls. 55 e 56 .

r) O recurso interposto mereceu, em 15-5-89, da parte do Senhor
Director de Finanças o despacho seguinte: ”Atento às informações
oficiais e às alegações do contribuinte fixo em 17 (dezassete) o factor
de capitalização para a determinação do valor matricial, por considerar
que conduz ao valor do imóvel à data da transmissão . . .” — vide
doc. de fls. 58 .

s) A impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alí-
nea r) em 15-11-89 e ainda para pagar, no prazo de 30 dias, o imposto
de sisa e a verba de selo ora impugnados — vide docs. de fls. 66
e 67 .

t) A petição inicial deu entrada na Repartição de Finanças em
29-3-1990.

u) A abertura do cofre ocorreu em 29-12-89 — vide informação
oficial de fls. 35 a 37.

v) Dou, aqui, por inteiramente reproduzido o documento de fls.
71 a 79, junto aos autos pela impugnante .

Analisando a sentença recorrida constata-se que a mesma, no que
concerne ao artigo 30 do CSISSD referido pela recorrente, considera
aplicável a redacção vigente à data do facto tributário e não do acto
tributário, entendendo aplicável a redacção inicial daquele artigo por
o facto tributário ter ocorrido em 1982. Apreciando porém a fac-
tualidade provada, veio todavia a concluir que o rendimento colectável,
por não ter sido requerida 2a avaliação, se tornou definitivo, não
podendo ser sindicável na impugnação deduzida contra a liquidação.
Por outro lado, tendo o Director Distrital de Finanças fixado em
17 o factor de capitalização e não tendo tal fixação sido igualmente
impugnada, concluiu que também o valor matricial se fixou defini-
tivamente como ”caso resolvido ou decidido” que não podia ser im-
pugnado na impugnação judicial à liquidação.

A recorrente não questiona no seu recurso estas razões em que
assentou a sentença recorrida — fixação definitiva do rendimento co-
lectável e do valor matricial — por falta de impugnação oportuna.
Ao eleger como questões determinantes do seu recurso a incons-
titucionalidade do artigo 30o do CSISSD e a falta de fundamentação
de decisão que não atacou deixando que se fixassem como ”caso
resolvido ou decidido”, a recorrente deixou intocado o cerne da de-
cisão de que recorreu. No domínio do CPCI, em que decorreram
os factos a que o presente recurso se reporta, não podia o erro na
fixação da matéria colectável que constituísse acto destacável do pro-
cesso administrativo de liquidação e não fosse autonomamente im-
pugnado, ser apreciado na impugnação da liquidação (cfr. A.J.Sousa
e J.S.Paixão, anotação 3 ao artigo 220 do CPT anotado). Ainda que
o §4o do artigo 30o do CSISSD fosse inconstitucional e as decisões
tomadas sobre a reclamação e o recurso hierárquico não estivessem
fundamentadas como a recorrente refere, nem assim lhe aproveitariam
tais argumentos no que concerne à decisão sobre a impugnação da
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liquidação. Seria no processo de avaliação, pedindo 2a avaliação nos
termos do artigo 96o do CSISSD, ou no recurso das decisões sobre
a reclamação ou o recurso hierárquico que tais questões podiam ser
apreciadas. Não tendo agido então e tendo deixado fixarem-se como
caso resolvido ou decidido tais decisões, não pode agora obter tal
efeito na impugnação da liquidação.

Os recursos destinam-se a reapreciar as decisões a que respeitam.
No caso vertente a recorrente não ataca a sentença nos fundamentos
em que esta assentou e que são os que referimos. O eventual pro-
vimento do recurso quanto às questões suscitadas pela recorrente
em nada vinha alterar a sentença recorrida que nelas se não apoiou.
Sendo irrelevantes para levar à alteração do decidido, não pode o
tribunal entrar na sua apreciação do seu mérito que consubstanciaria
um acto inútil que está vedado ao tribunal cometer.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando em 70% a procuradoria.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Vítor Meira (relator) — Mendes
Pimentel — Benjamim Rodrigues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Omissão da especificação factual.
Nulidade. Conhecimento oficioso. Indeferimento liminar.
Manifesta improcedência. Fundamento da oposição. Re-
posição de vencimentos. Acto administrativo. Acto recor-
rível. Título executivo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Deve a instância, como pressuposto imprescendível da
decisão de direito, julgar e especificar os factos provados
(e não provados, se for caso disso), sob pena de nulidade,
que é de conhecimento oficioso.

2 — O indeferimento liminar da petição só se justifica quando
a improcedência da pretensão for tão evidente que o se-
guimento do processo não tenha razão alguma de ser,
isto é, quando essa inviabilidade ressalte da simples ins-
pecção da petição inicial com força irrecusável, sem mar-
gem para dúvidas.

3 — A alegação de inexistir acto administrativo (definitivo e
executório) impugnável que tenha definido (liquidado)
a dívida exequenda e de que se pudesse ter extraído cer-
tidão com força executiva integra fundamento de oposição
à execução fiscal previsto no arto 286o, no 1, al. g) ,
do CPT.

623

Recurso no 18.841. Recorrente: José Maria da Silva Henriques; Re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. JOSÉ MARIA DA SILVA HENRIQUES, residente em Car-
valhos, V. N. de Gaia, deduziu em 6-10-92 oposição a uma execução
fiscal contra ele instaurada.

Alegou, em suma:
a) A certidão, base da execução, não constitui título executivo,

porque nem a Comissão Instaladora que gere a Administração Re-
gional de Saúde do Porto (ARSP) nem o Ministro da Saúde, por
si ou por seu delegado, decidiram mandar efectuar reposições de
vencimento.

b) Trata-se de mero acto dos serviços administrativos - de pessoal,
ao que parece - dessa ARSP.

c) Acresce que a interpretação desses serviços, que se baseará na
nova redacção dada ao arto 51o do DL 73/90-03-06 pelo DL
210/91-06-12, não é fundamentada, pois não esclarece o juízo de valor
ou interpretativo nem é correcta, pois o oponente tinha direito, a
partir de Outubro de 1989, à retribuição de tempo completo pro-
longado acrescida de 12 %, nos termos dos artos 51o, nos 2 e 4, e
63o do DL 73/90 e 3.o do DL 121/91.

Por Despacho de 29-10-92 (fls. 19) o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto (5o Juízo, processo no 53/92) rejeitou liminarmente
a oposição.

De tal decisão interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, que por Acórdão de 9-11-93, a fls. 33-35, se declarou incom-
petente em razão da hierarquia para dele conhecer.

A pedido do recorrente subiu então o processo a este STA para
apreciação do recurso, cuja minuta, de fls. 21-22, termina com as
seguintes conclusões:

a) O oponente ataca a certidão de dívida que constitui o título
executivo, com base na sua inexistência, porque a liquidação provém
de acto de um serviço sem poderes decisórios sobre a remuneração
e a obrigação de repor vencimentos pagos em excesso.

b) E ainda com base na sua ilegalidade, porque resulta de uma
interpretação errónea da lei.

c) Essa liquidação era insindicável.
d) A oposição fundamenta-se, pois, na al. g) do no 1 do arto 286o

do CPT, que a decisão recorrida violou.
Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de

que o tribunal a quo “devia ter convolado a petição de oposição
em requerimento ao processo de execução a questionar os requisitos
do título executivo, ao abrigo do arto 474o - 3 do CPC, sendo certo
que o requerimento estava em tempo (cf. o arto 251o no 4 do CPT)”,
pelo que o recurso merecerá provimento, embora por outros fun-
damentos.

2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
José Maria da Silva Henriques deduziu a presente oposição à exe-

cução que contra ele corre na Repartição de Finanças de V. N. de
Gaia com o fundamento de que a certidão executiva não constitui
título executivo, uma vez que foi emitida por entidade sem com-
petência para o efeito.
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Porém o fundamento invocado não constituiu, nem é invocável
em nenhum daqueles que o art. 286 do C.P.T. enumera como fun-
damento da oposição.

Com efeito questionar-se a legalidade ou a existência do título
executivo no processo de oposição não é permitido face à lei, uma
vez que nesta só é admitido que se questione a falsidade do título
no processo de oposição - art. 286 - 1, al. c) do CPT.

Sendo assim, o oponente terá de discutir e pôr em causa no próprio
processo executivo a existência e ou a legalidade do título execu-
tivo — vide arts. 248, 249 e 251 do CPT.

Termos em que, por força do disposto no art. 291 - b do citado
diploma legal, se rejeita liminarmente a oposição.

Notifique e registe.
Custas pelo oponente.
Constata-se que esta decisão é totalmente omissa quanto à matéria

de facto; e apesar de na petição de oposição se ter alegado que não
existia acto administrativo (definitivo e executório) determinativo de
reposição de vencimentos, susceptível de recurso contencioso e de
que se pudesse ter extraído certidão com força executiva, o despacho
recorrido abstém-se de indicar a natureza e proveniência, causa ou
fonte, substancial e formal, da dívida exequenda.

3. É jurisprudência deste STA (vide, a título de exemplo, os Acór-
dãos desta Secção de 2-12-87, recurso no 4489, in AP-DR de 30-12-88,
e de 3-6-92, recurso no 14.284, in AP-DR de 27-2-95, pág. 1787, e
os da 1a Secção de 23-6-88, recurso no 24.700, in AP-DR de 20-1-94,
pág. 3422, e AD no 328, pág. 440, e de 20-10-88, recurso no 24.638,
in AP-DR de 23-9-94, pág. 4970) que deve a instância, como pres-
suposto imprescendível da decisão de direito, julgar e especificar os
factos provados (e não provados, se for caso disso), sob pena de
nulidade que ao contrário dos vícios da sentença previstos no arto 668o

do CPC61 - é de conhecimento oficioso, como resulta do disposto
nos artos 712o, no 2, e 729o, no 3, do CPC61, e 144o, no 1, do CPT,
o que se explica pela diferente repercussão sobre a decisão judicial:
se as partes não reclamarem dos ditos vícios, “nem por isso o tribunal
superior estará impedido da apreciação do recurso nos seus restantes
aspectos, enquanto que as nulidades que afectem a matéria de facto
obstam à apreciação justa do recurso na sua totalidade” (cf. Anselmo
de Castro, Lições de Processo Civil, coligidas e publicadas por Abílio
Neto, vol. III, págs. 237 e 238).

4. Por outro lado, é jurisprudência deste STA (vide, a título de
exemplo, o Acórdão desta Secção de 20-11-96, recurso no 18.248),
com apoio na doutrina (cfr. J. A. dos REIS, Código de Processo Civil
Anotado, vol. II, 3a ed., p. 385; ANTUNES VARELA e outros, Manual
de Processo Civil, 2a ed., p. 259; e ABÍLIO NETO, Código de Processo
Civil Anotado, 8a ed., p. 364), que o indeferimento liminar da petição
só se justifica quando a improcedência da pretensão for tão evidente
que o seguimento do processo não tenha razão alguma de ser, quando
essa inviabilidade ressalte da simples inspecção da petição inicial com
força irrecusável, sem margem para dúvidas.

Concordamos com este princípio e entendemo-lo aplicável também
à rejeição liminar da oposição à execução fiscal prevista no arto 291o

do CPT.
Na petição de oposição sub judice foi alegado inexistir acto ad-

ministrativo (definitivo e executório) determinativo de reposição de
vencimentos, susceptível de recurso contencioso e de que se pudesse
ter extraído certidão com força executiva.
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O arto 286o, no 1, al. g), do CPT permite a oposição à execução
fiscal com fundamento em ilegalidade da liquidação (da dívida exe-
quenda) sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação
desta.

Ora foi isto mesmo que o oponente alegou: inexistência de acto
administrativo impugnável que tenha definido (liquidado) a dívida
exequenda.

Se esta alegação procede ou improcede é questão que à instância
cabia - e cabe agora, que vai receber o processo de volta - examinar.

5. Pelo exposto, procede o recurso: revoga-se o despacho liminar
impugnado, a substituir na instância por outro que respeite este
julgado.

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

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Sisa. 1.a avaliação. Não notificação do resultado da avaliação.
Preterição de formalidade legal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A avaliação efectuada nos termos do arto 95o do
C.I.M.S.I.S.S.D. deve necessariamente ser notificada ao
contribuinte.

II — A omissão da notificação constitui preterição de forma-
lidade legal.

III — O meio de atacar essa omissão é através do processo
de impugnação.

Recurso n.o 18.927. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Eurico
Hermenegildo Batista Andrés; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Lú-
cio Barbosa.

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

1. EURICO HERMENEGILDO BATISTA ANDRÉS, identificado
nos autos, impugnou judicialmente a liquidação de imposto de mais-
-valias efectuada pela Repartição de Finanças de Amadora.

O Mmo Juiz do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa julgou improcedente a impugnação.

O impugnante interpôs recurso para o T.T. de 2a Instância que
concedeu provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e
anulando a liquidação impugnada.

O REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA interpôs então
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes con-
clusões nas respectivas alegações de recurso:

1o. Foi liquidado ao recorrente imposto de mais-valias no montante
de 2.440.205$00.
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2o. A liquidação do imposto teve por base o montante de
12.720.000$00.

3o. O recorrente foi notificado em 22.05.86.
4o. O recorrente esteve ausente na Alemanha durante o mês de

Maio de 1986.
5o. Requereu a 2a. avaliação em 1.07.86, a qual foi indeferida.
6o. O Tribunal Tributário de 2a. Instância revogou a sentença

recorrida.
7o. O douto acórdão recorrido, fez em nosso entender, uma errada

interpretação da Lei;
Senão vejamos:
a) Nos termos do disposto no artigo 97o. do C.S.I.S.D. “o valor

fixado em avaliação não é susceptível de impugnação contenciosa.”
Com fundamento em preterição de formalidades legais, poderá

o contribuinte ou o M. P. impugnar tanto a 1.a como a 2a. avaliação,
nos termos do C.P.T., e de acordo com o disposto no parágrafo único
do já referido artigo 97o. do C.S.I.S.D.

Por via de regra a preterição de formalidades legais no processo
de formação do acto tributário (processo gracioso), vai implicar a
anulação deste, uma vez alegada e provada na impugnação judicial.

Porém, quando tal preterição ocorra num acto prejudicial do acto
tributário, no caso dos autos a avaliação do terreno, apuramento da
matéria colectável, os seus efeitos só podem reflectir-se neste acto,
implicando a sua anulação, se aquele outro foi objecto de impugnação
autónoma.

b) Se tal acto prejudicial foi praticado com preterição de forma-
lidades legais e não foi oportunamente impugnado judicialmente, po-
dendo sê-lo, fica precludida a impugnação judicial do acto tributá-
rio — prejudicado — com aquele fundamento;

É o caso dos presentes autos.
Na questão da chamada prejudicialidade em direito fiscal, uma

das suas características é a autonomia, a qual pode e deve ser decidida
por um processo autónomo.

Ora, no caso dos presentes autos, estamos perante a verificação
dessa autonomia, conforme estipula o § único do artigo 97o. do
C.S.I.S.D.

Não tendo o recorrente impugnado a 1a. avaliação com os fun-
damentos agora invocados, em seu devido tempo, antes requereu a
2a. avaliação, o que lhe era também legítimo fazer, não pode agora
impugnar a liquidação do imposto de mais-valias (acto prejudicado),
em virtude de tal faculdade estar precludida.

c) Quanto ao fundamento invocado — questão de notificação efec-
tuada —, também esta não é susceptível de fundamentar a impug-
nação, por não poder, em caso algum, a sua procedência vir a afectar
o acto tributário impugnado, por essa notificação constituir um acto
exterior ao da liquidação.

8o. Em face do exposto, é de concluir pela manutenção da liquidação
efectuada pela administração fiscal, porque efectuada de acordo com
todos os preceitos legais.

Assim, o douto acórdão violou de que se recorre violou os artigos 1o.,
2o., 11o. do Código do Imposto de Mais -Valias, bem como os ar-
tigos 97o. e 109o. do C.S.I.S.D.

Contra-alegou o impugnante que pugna pela manutenção do
decidido.
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Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, susten-
tando que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto definitivamente fixada:
“A) Pela R.F. da Amadora foi liquidado ao impugnante o I.M.V.

no montante de 2 440 205$00 relativo a 1982.
B) A liquidação teve como base o valor de 12 720 000$00 atribuído

ao terreno transmitido através do processo de avaliação próprio.
C) A R.F. expediu em 21/5/86 carta registada ao recorrente dirigida

para o seu domicílio fiscal mas assinada por pessoa residente noutro
andar e por lapso - fls. 16.

D) A empresa a que pertencia a assinante da carta devolveu esta
à R.F. dando conta que o seu empregado assinou por lapso e fazendo
constar que o verdadeiro destinatário se encontra na Alemanha até
meados de Junho desse ano (1986)

E) E, acrescidamente mandou o próprio empregado informar a
R.F. do que se passava.

F) A R.F. não teve em conta os factos referidos em D) e F),
não repetiu a notificação, liquidou o imposto e notificou o recorrente
para o pagamento voluntário do mesmo em 24/6/86, fls. 6.

G) Em 1 de Julho de 1986 o recorrente tomou duas posições pro-
cessuais: por cautela requereu 2a. avaliação dando conta que o fazia,
na suposição de que se tinha procedido a uma primeira avaliação
de que não fora notificado, e, ao mesmo tempo deduziu impugnação
judicial arguindo a falta de notificação e bem assim a preterição de
formalidade legal e a ilegalidade da liquidação.

H) O Sr. Chefe da R.F. indeferiu o pedido de 2a. avaliação com
o fundamento de que o recorrente já fora notificado em 22/5/86 e
que o seu pedido estava fora de prazo - fls. 18.”

3. A questão a resolver é esta: a falta de notificação do resultado
de avaliação constitui preterição de formalidade legal?

Vejamos.
Dispõe o arto 95o do C.I.M.S.I.S.S.D.:
“A avaliação será reduzida a termo no processo, e o termo assinado

por todos os que nela intervieram, e será em seguida notificado ao
contribuinte.”

Dispõe por seu turno o arto 97o do mesmo Código:
“O valor fixado em avaliação não é susceptível de impugnação

contenciosa.
“§ único. Com fundamento em preterição de formalidades legais,

poderá o contribuinte . . . impugnar tanto a primeira como a segunda
avaliação, nos termos do Código de Processo das Contribuições e
Impostos. . .”

Segundo F. Fernandes e N. Fernandes (in Código do Imposto Mu-
nicipal de Sisa e de Imposto sobre as Sucessões e Doações, 3a Edição,
pág. 645, “entende-se por formalidades legais as formalidades essen-
ciais de trâmites a percorrer para se chegar à conclusão de deter-
minado acto, a série de operações que é necessário praticar para
se atingir certo resultado. Estão compreendidos nesta expressão todos
os actos e procedimentos que a lei impõe no decurso do “processo”
com vista a garantir o acerto do acto jurídico final”.

Como exemplo de formalidade legal os autores citam precisamente
a regular notificação do contribuinte.

E isto resulta expressamente de lei (parte final do arto 95o do
C.M.S.I.S.S.D., já transcrito).
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Na verdade, como poderia o impugnante requerer uma segunda ava-
liação se não fora notificado da primeira?

E que assim foi resulta do indeferimento do pedido cautelar feito
pelo impugnante ao chefe da Repartição de Finanças no sentido de
ser efectuada uma segunda avaliação a pretexto de que o impugnante
já fora notificado da avaliação, formulando assim este pedido fora
do prazo (ponto H do probatório).

Indeferimento que assentou em premissa falsa, pois o impugnante
não fora notificado (ponto C do probatório).

A seguir-se o entendimento perfilhado pelo representante da Fa-
zenda Pública o impugnante, não notificado, nada podia fazer.

Não podia impugnar a 1a avaliação por não o ter feito em devido
tempo (não se esclarecendo qual era esse tempo, nem a partir de
quando se contaria, se atendermos a que não foi notificado).

E não podia pedir a 2a avaliação porque deixara decorrer o prazo
(que prazo, se não foi notificado?).

Resulta do exposto que houve preterição de formalidade essencial
na 1a avaliação efectuada.

Assim sendo, a pretensão do recorrente não é de atender.
4. Face ao exposto acorda-se em negar provimento ao recurso in-

terposto pelo representante da Fazenda Pública, confirmando-se pois
o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa (Relator) — Agostinho de Castro Martins — Luís Filipe
Mendes Pimentel.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Caixa Geral de Depósitos. Empréstimo ban-
cário. Capital mutuado. Juros remuneratórios. Juros de mo-
ra. Pagamento. Imputação. Interpretação da lei.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O no 3 do arto 341o do CPT aplica-se a um crédito
da CGD, proveniente de empréstimo bancário, cobrado
em execução fiscal.

2 — O conceito de juros de mora contemplado nesse preceito
é o técnico-jurídico.

3 — Sendo esse crédito constituído por capital mutuado e por
juros remuneratórios desse capital — que não se podem
confundir com os referidos juros de mora — manda a
lei (arto 785o do Cód. Civil) que, salvo acordo em con-
trário, os pagamentos comecem por se imputar nos juros
e só depois no capital.

4 — Seria incongruente — e por isso desacertado (cfr. no 3
do arto 9o do Cód. Civil) — que o parcial pagamento
desse crédito tivesse efeitos substantivamente diferentes
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conforme o processo de cobrança coerciva fosse o de
execução comum ou o de execução fiscal.

Recurso n.o 18 968, em que são recorrente a Caixa Geral de Depósitos,
S. A., e recorrida a Fazenda Pública e outros. Relator, Juiz Con-
selheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S. A. (CGD), com sede
em Lisboa, recorre per saltum do Despacho de 21-10-94 (fls. 89-90)
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (2o juízo, 2a Secção,
processo no 29/91), que lhe indeferiu pedido de reforma da conta
de pagamentos elaborada a fls. 81 em execução da Sentença de 7-5-92
(fls. 30-31) de graduação de créditos em execução fiscal instaurada
pela ora recorrente, a qual remata a sua minuta de recurso com as
seguintes conclusões:

1a — O arto 341o do CPT não é aplicável aos créditos da CGD.
2a — Ainda que o fosse, no caso concreto, não se poderia fazer

aplicação do disposto nos seus números 2 e 3, em virtude de ainda
não se ter constatado que inexistem mais bens penhoráveis aos
executados.

3a — Nas acções executivas fiscais para cobrança de créditos da
CGD a dívida exequenda” abrange, globalmente, o ”capital” dos em-
préstimos, e os ”juros”, vencidos e vincendos, para além das despesas
extrajudiciais e do eventual imposto do selo exigível.

4a — A expressão ”juros de mora” do arto 341o do CPT refere-se
apenas às dívidas fiscais e reporta-se aos juros devidos após o in-
cumprimento da obrigação do pagamento do imposto subsequente
à notificação de liquidação do mesmo.

5a — Ainda que se entenda que essa expressão se refere também
aos créditos da CGD — e que, nesse caso, a expressão ”juros de
mora» se reporta aos ”juros vincendos» durante a pendência da acção
executiva — o valor de ”a dívida exequenda e os juros de mora”
a que se refere o arto 341o, no 3, do CPT deve ser tratado unitariamente,
ou seja, como um conjunto de dívida, sendo assim o produto da venda
aplicada, globalmente, no montante de crédito que lhes corresponda
(e não, em primeiro lugar, em ”dívida exequenda” e, só depois, em
juros de mora).

6a — Sobre os denominados ”juros de mora” não incide qualquer
imposto do selo, ao contrário dos ”juros” (vencidos e vincendos) exi-
gidos pela CGD.

7a — O arto 341o do CPT não contém qualquer menção da expressão
”capital e juros” mas sim — e apenas — ”dívida exequenda” e ”juros
de mora”, expressões que não têm o mesmo significado.

8a — A discriminação ou cisão entre ”capital” e ”juros” (vencidos
e vincendos) - para o efeito da conta de liquidação que ora está
em apreciação - não tem suporte no artigo 341o do CPT, só podendo
efectuar-se essa discriminação ou cisão com base nas regras legais
previstas no Código Civil, designadamente no seu artigo 785o.

9a — Não existe no CPT qualquer norma que permita ao Tribunal
Tributário «dividir» a ”dívida exequenda” — ou ”a dívida exequenda
e os juros de mora” —, prevista nos nos 2 e 3 desse arto 341o, em
«capital» e juros», e muito menos efectuar a imputação do produto
da venda primeiro em ”capital» e só depois em «juros».
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10a — Por isso, haveria que aplicar as regras gerais de Direito — no
caso o artigo 785o do Código Civil — para se efectuar uma correcta
imputação dos pagamentos.

11a — Assim, a CGD tem o direito de aplicar o produto da venda
que lhe pertencer da forma como legal e contratualmente lhe for
permitido, não competindo ao Tribunal Tributário estar a ”separar”
ou ”dividir” esse ”produto da venda» por ”capital” e ”juros”.

12a — Nas contas de liquidação efectuadas nos tribunais cíveis re-
lativas a créditos da CGD (ou de outro credor) provenientes de em-
préstimos, depois de os juros vincendos serem liquidados (calculados)
e acrescentados ao valor do ”capital” e juros vencidos à data da ins-
tauração da execução, o produto da venda é entregue totalmente
à Caixa (ou a esses credores), a quem compete efectuar a «imputação
dos pagamentos» da forma que legal e contratualmente lhes for
permitido.

13a — A ser permitido aos tribunais tributários efectuar a «impu-
tação dos pagamentos» da forma como o fez, no caso, o Tribunal
recorrido, criar-se-ia assim uma desigualdade entre os cidadãos: os
devedores que pagassem extrajudicialmente seriam prejudicados em
relação aos que pagassem judicialmente; e os que pagassem em pro-
cessos judiciais cíveis seriam prejudicados em comparação com os
que pagassem no âmbito de processos judiciais tributários.

14a — E a ser permitido aos tribunais tributários efectuar a «im-
putação dos pagamentos» da forma como o fez, prejudicar-se-ia a
CGD, que ficava impossibilitada de cobrar juros sobre o «capital»
que o Tribunal considerara entretanto ”liquidado”.

15a — Esta situação constituiria uma violação do princípio da igual-
dade consagrado no artigo 13o da Constituição da República Por-
tuguesa (CRP), pelo que tal aplicação do arto 341o do CPT seria
inconstitucional.

16a — E de igual modo essa aplicação, nos termos expostos, do
arto 341o do CPT violaria o direito de propriedade da CGD, visto
reduzir substancialmente os seus legítimos direitos, o que contrariaria
o artigo 62o da mesma CRP, sendo assim, também por esse motivo,
inconstitucional.

17a — Violou o Tribunal, no essencial, os artigos 13o e 62o da CRP,
341o do CPT e 785o do Código Civil.

18a — Deve o despacho ora sob recurso ser revogado e substituído
por outro que se limite a:

a) verificar o crédito da Caixa à data da venda dos bens;
b) verificar qual é o valor da parte do produto da venda que à

CGD compete; e
c) ordenar a entrega desse «produto da venda» à CGD, sem efec-

tuar qualquer imputação dos pagamentos, a fim de esta ser feita pela
credora da forma que leal e contratualmente lhe for permitido.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer fa-

vorável ao provimento do recurso, embora com base em fundamen-
tação não de todo coincidente com a da recorrente.

2. Como bem sintetizou a fIs. 133 o Mo Po, as questões a resolver
são:

a) Se o no 3 do arto 341o do CPT se aplica aos créditos da CGD
provenientes de empréstimos bancários; e

b) Se na conta da graduação de créditos se deve afectar o produto
da venda ao pagamento do capital em dívida e só depois ao dos
juros também em dívida.
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3. A resposta à primeira questão deve ser afirmativa, como pre-
coniza o Mo Po.

Os nos 2 e 3 do citado arto 341o rezam assim:
2 — Quando, em virtude de penhora ou de venda, forem arre-

cadadas importâncias insuficientes para solver a dívida exequenda
e o acrescido, serão aplicadas, em primeiro lugar, na amortização
daquela dívida, seguindo-se os juros de mora e as custas.

3 — Se a execução não for por contribuições, impostos ou outros
rendimentos em dívida à Fazenda Pública, pagar-se-ão, sucessivamen-
te, as custas, a dívida exequenda e os juros de mora.

O segundo destes dois preceitos (no 3 do arto 341o do CPT) aplica-se,
pois, conforme a sua expressa letra, a todos os créditos cobrados
em execução fiscal que não sejam contribuições, impostos ou outros
rendimentos da Fazenda Pública, caso em que se aplica o primeiro
deles (no 2 do mesmo arto 341o). Na verdade, com o conceito de
”outros rendimentos” o legislador pretendeu claramente abranger to-
das as demais hipóteses possíveis de créditos da Fa Pa, pelo que no
no 3 apenas cabem os — mas, como melhor se explicitará em seguida,
todos os — créditos que, não sendo da Fa Pa, sejam cobrados em
execução fiscal.

Como sustenta o Mo Po a fls. 134-135, não se vê — nem a recorrente
apresenta — razão para fazer de tal no 3 a interpretação restritiva
que a recorrente pretende, razão por que cabem na sua previsão
também os créditos sub judice da ora recorrente CGD provenientes
de empréstimos bancários.

4. Resta encontrar resposta para a segunda das referidas questões
decidendas.

Já vimos que tem vocação para ao caso se aplicar o no 3 do arto 341o

do CPT.
Porém, a resposta que buscamos dependerá, antes de mais, do

que a sentença de graduação de créditos, já transitada, tenha decidido
na matéria. E o que ali se decidiu foi que, depois das custas, precípuas,
se pagariam, sucessivamente, o crédito laboral do reclamante José
Verdasca, os créditos da Fa Pa, com seus juros de mora, e o crédito
exequendo.

Ora o crédito exequendo, que é precisamente o da ora recorrente
CGD, é constituído por capital mutuado e por juros remuneratórios
desse capital.

Assim, teria ele de ser, como foi, contemplado nos pagamentos
em último lugar.

Só que, apesar de a sentença de graduação só se referir a crédito
exequendo e não a juros de mora deste, a conta, que o despacho
sob recurso confirmou, tomou como tais os ditos juros remuneratórios
do capital mutuado e por isso, atendendo àquela disposição do no 3
do arto 341o do CPT, deu primeiro pagamento ao capital mutuado
e só depois aos juros remuneratórios deste como se de juros de mora
se tratasse.

Mas mal.
No caso não havia juros de mora (no sentido técnico-jurídico, que,

como bem sustentam a recorrente e o Mo Po, é o empregado naquela
norma do CPT). Por isso, só havia que dar pagamento, em último
lugar, como ditou a aludida sentença, à dívida exequenda, composta,
como se disse, por capital mutuado e por juros remuneratórios desse
capital; e fazê-lo de acordo com a lei, a qual — salvo acordo em
contrário, que dos autos não consta existir — manda pagar primeiro
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todos os juros vencidos, só podendo a imputação de um pagamento
em capital fazer-se em último lugar (arto 785o do Cód. Civil).

Como a recorrente e o Mo Po demonstram, seria incongruente
que o parcial pagamento dessa dívida exequenda tivesse efeitos subs-
tantivamente diferentes conforme o processo de cobrança coerciva
fosse o de execução comum ou o de execução fiscal. Por isso, é de
rejeitar a interpretação do no 3 do arto 341o do CPT feita no despacho
recorrido, por conduzir a uma solução desacertada (cfr. no 3 do arto 9o

do Cód. Civil): o conceito de juros de mora usado em tal preceito
só pode ser, pois, como acima se disse, o técnico-jurídico.

5. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso revogando-se
o despacho recorrido e deferindo-se o pedido de reforma da liquidação
de fls. 81 formulado pela CGD, nos termos acima definidos: o saldo
que a esta se destina (encontrado após o pagamento das custas e
dos referidos créditos dos reclamantes José Verdasca e Fa Pa) será
inteiramente imputado aos juros em dívida, por conta (nada sendo
de imputar ao capital, visto esse saldo nem sequer cobrir a totalidade
de tais juros).

Não são devidas custas (artos 2o e 3o da tabela).

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Agostinho Castro Mar-
tins — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

RECURSO CONTENCIOSO. COMPETÊNCIA DO TRI-
BUNAL.

Doutrina que dimana da decisão:

Prescrevendo o arto7o do ETAF a competência do tribunal
em razão do autor do acto e não sendo este nenhuma das
entidades referidas nas alíneas c) e d) do no1 do artigo
32o do mesmo diploma legal, carece este Supremo Tribunal
Administrativo de competência para conhecer do recurso.

Recurso n.o 19.951 em que é recorrente Associação Académica da
Universidade do Minho e recorrido Secretário de Estado do Ensino
Superior. Relator o Exmo Sr. Conso Dr.VÍTOR MEIRA.

Associação Académica da Universidade do Minho veio interpor
recurso contencioso para este Supremo Tribunal Administrativo re-
querendo ”a declaração de ilegalidade com força obrigatória geral
do despacho regulamentar do Senhor Secretário de Estado do Ensino
Superior que fixou o montante das propinas devidas no Ensino Su-
perior público para o ano lectivo de 1993/94”.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Tribunal suscitou
a questão prévia da incompetência do tribunal para conhecer do pe-
dido por o despacho em causa, transcrito no no10 da petição e com-
provado pelo doc. no2 junto pela recorrente, não ter sido praticado
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pela entidade recorrida mas pelo Director do Departamento do Ensino
Superior do Ministério da Educação, não prevendo sequer a lei como
necessário qualquer despacho do Secretário de Estado do Ensino
Superior ou de outro membro do Governo.

Notificadas as partes para se pronunciarem sobre tal parecer, apenas
a entidade recorrida o fez, confirmando a autoria do despacho por
parte do Director do Departamento do Ensino Superior e referindo
a sua ilegitimidade para contra si prosseguir a lide.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a questão prévia suscitada
pelo Ministério Público.

Nos termos do arto7o do ETAF ”a competência para o conhe-
cimento dos recursos contenciosos é determinada pela categoria da
autoridade que tiver praticado o acto recorrido, ainda que no uso
de delegação de poderes”. Por seu turno o arto32o do ETAF determina
a competência da Secção de Contencioso Tributário, em matérias
de contencioso tributário geral, atribuindo-lha, na parte que aqui in-
teressa, aos recursos do Governo e seus membros (al.c)), dos governos
regionais e seus membros (al.d)) e dos pedidos de declaração de
ilegalidade, com força obrigatória geral, de normas regulamentares
tributárias ou de outras normas tributárias emitidas no desempenho
da função administrativa (al.e)).

Ora o despacho recorrido não foi proferido por nenhuma das en-
tidades referidas nas alíneas c) e d) do arto32o do E.T.A.F., motivo
que determina a incompetência deste Tribunal para conhecer do re-
curso, atento ainda o disposto nos arts.51 e 62 do E.T.A.F.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar esta Secção Tributária do S.T.A. incompetente para julgar
o presente recurso, cabendo tal competência ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando em 15.000$00 a taxa de justiça e
em 40% a procuradoria.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente, Lopes Sousa.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Recurso no 20.409 de que é recorrente o Ministério Público e recorrido
Pliflor - Sociedade de Empreendimentos Urbanos e Turísticos, Lda.
e Fazenda Pública. RELATOR o Exmo. Conso. Dr.FONSECA
LIMÃO.

O Exmo.Magistrado do MoPo, junto do T.T. de 1a Instância, não
se conformando com a sentença, a fls.31, do Mo.Juiz daquele Tribunal,
dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

Foi preterida pelo MoJuiz ”a quo” a formalidade legal da audição
do Ministério Público, o que gera nulidade que inquina a própria
sentença, como vício que se situa a montante desta, capaz de influir
no exame e decisão da causa (art.201o do C.P.C. e 2o al.f) do C.P.T.).

Sem contra-alegações subiram os autos a este S.T.A.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
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O ”thema decidendum” consiste em saber se, como refere o MoPo,
foi preterida pelo MoJuiz ”a quo” a formalidade legal de audição
do Ministério Público.

A este propósito, apura-se dos autos o seguinte:
1 - Pliflor, Sociedade de Empreendimentos Urbanos e Turísticos

Lda., deduziu embargos de terceiro contra a penhora efectuada no
processo de execução no3905910004626.

2 - Em 5/Maio/94, o MoJuiz ”a quo” proferiu o seguinte despacho:
Admito liminarmente os presentes embargos. Notifique o RFP para,

querendo, contestar.
3 - A Fazenda Pública não contestou.
4 - Em 30/5/94, o Exmo Juiz ”a quo” despachou da seguinte forma:
Vou conhecer imediatamente do pedido. Ao MoPo.
5 - Em 1/6/94, o ExmoMagistrado recorrente, na vista que, numa

data, lhe foi aberta, promoveu a designação de dia para inquirição
das testemunhas indicadas pela embargante.

6 - Em 6/6/94, o Mmo.Juiz ordenou a remessa dos autos à RF
para que fosse lavrada a informação sobre o estado da execução.

7 - Prestada a informação, foram os autos devolvidos ao tribunal
”a quo”, onde, em 17/Maio/95, o Mo.Juiz ”a quo” lavrou o seguinte
despacho:

Indefiro a promoções de fls.28 por ilegalidade do requerente MoP.
Oportunamente, conclua para sentença.

8 - Este despacho não foi objecto de qualquer notificação.
9 - Em 6/Junho/1995 foi proferida sentença, julgando os embargos

procedentes e ordenando o levantamento da penhora.
Nos termos do art.329o do C.P.T. os embargos de terceiros são

regidos, na parte em que o possam ser, pelos preceitos relativos à
oposição.

O art.292o do C.P.T. dispõe:
- Recebida a oposição, será notificado o Representante da Fazenda

Pública para contestar.
O artigo seguinte reza:
Cumprido o disposto no artigo anterior, seguir-se-á o que para

o processo de impugnação se prescreve a seguir ao despacho liminar.
Este despacho, em sede de impugnação, vem referido no art.131o

do C.P.T.
O art.132o prescreve:
Junta a posição do representante da Fazenda Pública ou decorrido

o respectivo prazo, o juiz após vistas ao MoPo, conhecerá logo do
pedido se a questão for apenas de direito ou, sendo também de facto,
o processo fornecer os elementos necessários.

Traçado o quadro legal aplicável ao caso vertente, refira-se, desde
já, que não assiste razão ao Exmo.Magistrado recorrente.

Na verdade, quando o juiz esteja em condição de conhecer ime-
diatamente do pedido, isto é, quando a questão for apenas de direito
ou, sendo também de facto, o processo fornecer os elementos ne-
cessários, junto a posição da F.P., ou decorrido o respectivo prazo,
deve ser ordenada abertura de vista ao MoPo:

Como se vê do quadro fáctico atrás referido, o MoJuiz ”a quo”
ordenou o cumprimento da formalidade consistente na remessa dos
autos ao MoPo, sendo certo que, na vista que em 1/6/94 lhe foi aberta
o Exmo.Magistrado recorrente promoveu a inquirição de testemunhas.

De concluir é, pois, que o MoPo teve oportunidade de se pronunciar
expressamente sobre as questões de legalidade discutidas no processo,
como se prescreve no art.140o do C.P.T.
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Daí que não possa afirmar-se que ”foi preterida pelo MoJuiz ”a
quo” a formalidade legal de audição do Ministério Público, como
consta da única conclusão do recurso, que assim improcede.

Termos em que, mantendo a decisão recorrida, se acorda em negar
provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Recurso no 20.472 de que é recorrente Maria dos Anjos Ferreira
Pimentel Ramos e recorrida a Fazenda Pública. RELATOR o Exmo.
Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

Vem a Rct. Maria dos Anjos Ferreira Pimentel Ramos arguir a
nulidade do acórdão desta formação de fls.99-101 vo, com fundamento
em omissão de pronúncia, decorrente de não se ter conhecido da
questão da nulidade de citação, vertida na 1a conclusão do recurso
sobre que aquele aresto recaiu.

Adrede notificada, a Fazenda Pública nada disse a respeito.
O distinto PGA manifesta-se pelo desatendimento da sobredita

arguição, pois que prejudicado o conhecimento de tal questão pela
anulação da sentença recorrida.

Corridos vistos complementares, cumpre decidir.
O falado recurso teve por fundamento:
1. A falta de pronúncia sobre questão que o tribunal de 1a instância

devia apreciar, qual era a da culpa funcional do falecido marido da
Rct. enquanto gerente da executada ”Belspor, Distribuidora de Artigos
de Desporto, Lda”;

2. A nulidade da citação da Rct. no processo de execução fiscal
contra o qual foi deduzida a presente oposição.

No acórdão em referência reconheceu-se que a sentença recorrida
enferma daquele vício de omissão de pronúncia, por isso que se anulou
a mesma decisão, assim se concedendo provimento ao recurso.

Nesta conformidade, patentemente prejudicada a questão de fundo
colocada no mesmo, a da nulidade da citação da Rct., óbvio que
é que, como bem realça o Exmo.Magistrado do Ministério Público,
« o conhecimento das questões de fundo suscitadas no recurso ju-
risdicional pressupõe a validade da decisão recorrida ».

Ora, a nulidade da alínea d) do no1 do artigo 668o do CPC acarreta
o desaparecimento da ordem jurídica da decisão recorrida, ficando,
consequentemente, sem efeito a respectiva definição do direito.

Sabido por demais que aos tribunais de recurso cabe censurar ques-
tões que estejam efectivamente decididas pelos tribunais hierarqui-
camente decididas pelos tribunais hierarquicamente inferiores, per-
fila-se a sem razão da arguente.
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Termos em que se acorda indeferir a arguição de nulidade em
preço.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15000$00.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodri-
gues Pardal. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto a questão de saber se um processo
de impugnação judicial esteve parado por culpa do im-
pugnante ou não.

Recurso no 20 493. Recorrente: Vítor Manuel Pereira de Castro. Re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Rodrigues Par-
dal (por vencimento).

ACÓRDÃO

Com fundamento em irregularidade da citação para a execução,
falta de título executivo e ilegalidade da dívida exequenda decorrente
da ilegalidade da liquidação do imposto profissional referente ao ano
de 1985, o contribuinte VICTOR MANUEL PEREIRA DE CAS-
TRO, com os sinais dos autos, deduziu oposição à execução fiscal
418/91, que corre na 2a Repartição de Finanças de Cascais-Carcavelos.

Por despacho de fls. 75 e 76, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (3o Juízo) indiferiu liminarmente a petição
de oposição.

Não se conformando com o despacho, dele recorreu o opoente
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas conclusões
das alegações de fls. 96.

Após contra-alegação da Fazenda, o MoPo junto deste STA suscitou
a questão prévia da incompetência hierárquica deste STA em razão
da hierarquia, pelo facto de o recurso não versar matéria exclusi-
vamente de direito.

Notificado, o recorrente opôs-se à questão prévia.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Para suscitar a questão prévia, o MoPo serviu-se das conclusões 1a

e 4a.
Escreveu-se na 1a conclusão:
«Para se tornar efectiva a garantia constitucional consagrada no

no 3 do arto 106o da Constituição, é necessário que estando a correr
há mais de cinco anos um processo de impugnação de um imposto,
e estando esse processo parado por causa estranha à vontade do

637

contribuinte, a execução fiscal não possa correr sem prévio julgamento
da impugnação”.

Por sua vez, na conclusão 4a escreveu-se o seguinte:
”Nesta óptica, tanto a irregularidade da citação, como a incerteza,

iliquidez e inexigibilidade da dívida decorrente da pendência de um
processo de impugnação do imposto em causa, parado há mais de
cinco anos por motivo estranho à vontade do recorrente, a não terem
sido considerados, oficiosamente, como factor de anulação do pro-
cessado...”.

Ora, como bem diz o Mo Po, nestas conclusões o recorrente sustenta,
em abono da sua tese, que o processo de impugnação judicial, onde
discute a legalidade da dívida exequenda, corre há mais de cinco
anos e está parado sem culpa sua.

Ora, este facto não foi levado pelo Mo Juiz a quo em consideração
ao decidir indiferir liminarmente a oposição.

Significa o exposto que o recurso também versa matéria de facto,
pelo que competente para dele conhecer é o Tribunal Tributário de
2a Instância e não este STA, nos termos das disposições conjugadas
dos art.os 21, no 4, 32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a) do ETAF.

Nestes termos, acordam em julgar procedente a questão prévia
posta pelo MoPo, em julgar este STA incompetente em razão da hie-
rarquia para conhecer do recurso e em julgar competente para o
efeito o Tribunal Tributário da 2a Instância.

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

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(relator por vencimento) - Manuel Fernando dos Santos Serra - Joa-
quim Almeida Lopes (vencido — voto anexo). - Fui presente, Manuel
Duarte Carvalho Júnior.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
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Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
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de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
a essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

EMBARGOS. CADUCIDADE. CONHECIMENTO OFI-
CIOSO. DIREITOS INDISPONÍVEIS.

Doutrina que dimana da decisão:

Estando em causa a cobrança de impostos ou de contribuições
para a Segurança Social e sendo os embargos deduzidos
para além do prazo previsto no arto. 319 no 2 do CPT,
o conhecimento da respectiva caducidade não depende da
alegação das partes por os direitos em causa serem indis-
poníveis, atento o disposto no arto 342 no 2 do C.Civil.

Recurso: 20.795. Recorrente: YOURCAR — Aluguer de Automóveis,
Lda.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Vítor
Meira.

No Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro foram deduzidos
por “Yourcar — Aluguer de Automóveis, Lda” embargos de terceiro
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contra a penhora de 36 viaturas efectuada na execução contra “Mul-
tiplique — Rent a Car”, tendo tais embargos aí sido julgados par-
cialmente procedentes.

Inconformada com o decidido recorreu a Fazenda Pública para
o Tribunal Tributário de 2a Instância que, concedendo provimento
ao recurso, revogou a sentença recorrida e julgou os embargos
improcedentes.

Não se conformando com tal decisão recorreu a embargante para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, for-
mulando as seguintes conclusões:

a) a petição de embargos de terceiro deduzidos pela ora Recorrente,
em 94.02.21, perante a Repartição de Finanças de Portimão foi in-
terposta em tempo, tendo sido respeitado o prazo previsto no Art.
319o/2 do Código de Processo Tributário (CPT), pois, na data em
que o douto Acórdão recorrido considerou (com base no doc. de
fls. 37 dos autos) que a Recorrente tinha conhecimento da penhora
das viaturas efectuada pela Fazenda Publica (94.01.14), a Recorrente
não fazia qualquer ideia de que essas viaturas haviam sido penhoradas,
só vindo a ter conhecimento desse facto na sequência do requerimento
que especificamente para esse efeito dirigiu à Repartição de Finanças
de Portimão em 94.02.07 (cf. Doc. 1 junto com a petição de embargos
apresentada nesta Repartição de Finanças).

b) Por outro lado, se assim não se entender, sempre se deverá
qualificar o acto que ordenou a penhora das 36 viaturas da ora Re-
corrente como um acto orgânica e materialmente administrativo (art.
120o do Código do Procedimento Administrativo — CPA) e, como
tal, um acto nulo, pois, ordenando a penhora de bens cujo titular,
a ora Recorrente, não é sujeito da relação tributária em causa, esse
acto ofende o conteúdo essencial do direito fundamental de proprie-
dade privada da Recorrente sobre as viaturas (cfr. art. 62o da Cons-
tituição da República Portuguesa e art. 133o/2/d) do CPA). Deste
modo, para além de determinar a ineficácia total do acto em causa,
a nulidade dos actos administrativos pode ser invocável a todo o tempo
e ser declarada também a todo o tempo, por qualquer tribunal (art.
134o/le2 do CPA).

c) Ainda que assim não se entenda e se considere os embargos
como deduzidos extemporaneamente, o Tribunal a quo não podia
pronunciar-se sobre essa questão, pois:

i) Sobre ela já se havia formado caso julgado formal no Tribunal
de 1a Instância, onde o Meritíssimo Juiz, abordando expressamente
a questão da tempestividade dos embargos, decidiu deverem ser estes
aceites por falta de prova ou invocação dessa excepção pela Fazenda
Nacional e esta, no recurso interposto dessa Sentença da 1a Instância,
não impugnou essa decisão sobre a tempestividade ou aceitação, nem
a incluiu nas conclusões das alegações apresentadas no Tribunal a
quo (art. 672o a 675o e 684o/4 do CPC que se consideram violados);

ii) Ainda que assim não se entenda, a questão da tempestividade
dos embargos, ao não ter sido incluída pela Fazenda Nacional nas
alegações de recurso para o Tribunal a quo, não integrava o objecto
desse recurso, pelo que não podia ser conhecida oficiosamente por
aquele Tribunal — art. 660o/2, 661o/1 e 684o/3e4, todos do CPC, que
se consideram violados com a consequência prevista no art. 668o/l/d)
e e);

iii) A penhora efectuada pela Fazenda Nacional às viaturas da
ora Recorrente constitui um acto, funcionalmente, de gestão privada
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da Administração Pública Fiscal, destituída do seu jus imperii e agindo
como qualquer credor num processo executivo, pelo que os direitos
de que é titular no âmbito do presente processo têm natureza in-
dubitavelmente disponível, o que sempre impediria o Tribunal de
conhecer a questão da tempestividade dos embargos;

iv) Ainda que se qualifiquem os direitos da Fazenda Nacional no
presente processo como indisponíveis, essa natureza não pode le-
gitimar derrogações ao regime instituído no Código de Processo Civil,
cujos valores e interesses, esses sim, são de ordem pública e de natureza
imperativa, alicerçados, designadamente, nos princípios constitucio-
nais da igualdade, da justiça, da proporcionalidade, pelo que devem
ser considerados inconstitucionais quaisquer actos, normativos ou ca-
suísticos, que atribuam a determinadas entidades especiais estatutos
processuais em violação daqueles ou de outros princípios constitu-
cionais (cfr., entre outros, artigos 2o, 13o, 18o, 20o, 205o e 207o da
CRP).

d) A decisão adoptada no Acórdão recorrido assentou estrutural
e decisivamente na qualificação do direito da Fazenda Nacional como
um direito indisponível sem que se tenha especificado por qualquer
modo os fundamentos de facto e de direito que justificam essa qua-
lificação, pelo que é nula nos termos do art. 668o/l/b) CPC e do
art. 208o/1 CRP.

e) Ao negar provimento ao requerimento de fls. 586, em que se
requeria que fosse comunicado à Conservatória do Registo de Au-
tomóveis de Lisboa o levantamento da penhora sobre as 36 viaturas
melhor identificadas naquele requerimento e que se ordenasse a esta
Conservatória que, oficiosa e gratuitamente, efectuasse o cancela-
mento dos registos das penhoras a favor da Fazenda Nacional, o
Acórdão recorrido fez uma incorrecta aplicação da Lei aos factos.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste S.T.A. foi emi-
tido parecer no sentido do não provimento do recurso por não ocorrer
a invocada nulidade da sentença e por os embargos terem sido de-
duzidos fora do prazo legal, estando os direitos do Estado excluídos
da disponibilidade das partes.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido vem fixada a seguinte factualidade:
n As penhoras dos veículos ocorreram entre 15 e 26/7/93.
n Em 14/Janeiro/1994, a Yourcar — Aluguer de Automóveis, Lda

foi notificada, na pessoa dos sócios gerentes Rui Fernando Oliveira
Coelho Pimenta e Joaquim José Negreiros Amaral Marques para,
nos termos do arto 119o do C.R. Predial, declarar se os referidos
veículos lhe pertenciam e, em caso afirmativo, apresentar documentos
comprovativos da sua aquisição (v. fls. 113).

n Ainda na mesma data — 14/1/94 — através do documento de
fls. 37, a Yourcar — Aluguer de Automóveis, Lda. informou a Re-
partição de Finanças do Concelho de Portimão que tais veículos são
sua propriedade e, a final, pediu a libertação dos mesmos a seu favor.

n Os embargos de terceiro foram deduzidos em 21/2/1994.
Assentes tais factos, que não podem ser alterados por este tribunal,

há que entrar na apreciação do recurso.
A decisão do acórdão recorrido assenta unicamente na intempes-

tividade dos embargos pelo que somente desta questão cumpre apre-
ciar. Não cabe pois no âmbito do presente recurso saber se a penhora
foi ou não correctamente ordenada, como pretende a recorrente na
alínea b) das suas conclusões, nem tomar em consideração quaisquer
factos que não os fixados no acórdão recorrido.
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Comecemos então pela nulidade invocada na alínea d) das con-
clusões. Prescreve a alínea b) do no l do artigo 668o do CPC que
ocorre nulidade da sentença quando esta não especifique os funda-
mentos de facto e de direito que justificam a decisão. Pretende a
recorrente que, tendo a decisão assentado na qualificação como in-
disponível do direito da Fazenda Nacional sem que justificasse tal
qualificação, deveria considerar-se nula tal decisão. Não tem porém
razão. O acórdão recorrido não assentou, contrariamente ao que a
recorrente pretende, na disponibilidade ou indisponibilidade dos di-
reitos da Fazenda Pública mas na tempestividade ou intempestividade
dos embargos. A indisponibilidade dos direitos fundamentou a decisão
mas não é a própria decisão. Ora só a não especificação dos fun-
damentos da decisão é causa de nulidade desta, não o sendo porém
a justificação da qualificação desses mesmos fundamentos. Como bem
refere o Ministério Público a eventual deficiência de fundamentação
da decisão não integra a nulidade da alínea b) do no l do arto 668o

do CPC.
Vejamos agora a questão da tempestividade. Estabelece o artigo

319 no 2 do CPT que é de 20 dias o prazo para a dedução dos
embargos, contados do dia em que foi praticado o acto ofensivo da
posse ou daquele em que o embargante teve conhecimento da ofensa,
mas nunca depois da venda dos bens. Tal prazo não vinha expres-
samente contemplado no CPCI, o que gerou algumas controvérsias,
estando agora em consonância com o artigo 1039o do CPC cuja re-
dacção lhe é próxima. Trata-se de um prazo processual em cuja con-
tagem há que descontar as férias, sábados, domingos e feriados. Atenta
a factualidade fixada no acórdão recorrido e que se impõe a este
Tribunal Superior, as penhoras ocorreram entre 15 e 26 de Julho
de 1993, a embargante teve delas conhecimento em 14 de Janeiro
de 1994 e deduziu os embargos em 21 de Fevereiro de 1994. Sendo
de 25 dias úteis o prazo que medeia entre os dias 14 de Janeiro
e 21 de Fevereiro referidos, não se suscitam dúvidas de que os em-
bargos foram deduzidos para além do prazo de 20 dias previsto no
artigo 319o do CPT.

A recorrente suscita porém uma questão que tem de ser analisada
e que é a do conhecimento oficioso por parte do tribunal de recurso
do prazo para a dedução dos embargos. O Mo Juiz da 1a instância
considerou que o prazo não constituía requisito da acção e que, tra-
tando-se de facto extintivo do direito do autor, competiria ao réu
alegar e provar que esse prazo já tinha decorrido quando os embargos
foram deduzidos, nos termos do artigo 342o no2 do Código Civil,
não tendo a Fazenda Pública suscitado tal questão. Por seu turno
o acórdão recorrido considerou tal prazo como peremptório, de ca-
ducidade e de conhecimento oficioso por versar direitos indisponíveis
da Fazenda Nacional. Adiante-se desde já que não há aqui qualquer
caso julgado formal, como pretende a recorrente, porquanto con-
siderando o acórdão que a questão é de conhecimento oficioso não
está o tribunal vinculado na sua apreciação à alegação pelas partes.
Vejamos então se estamos efectivamente perante direitos indisponíveis
ou se, como pretende a recorrente, a penhora foi um acto de gestão
privada da Administração Fiscal. As quantias que originaram a exe-
cução contra a empresa “Multiplique” na qual foram efectuadas as
penhoras resultavam de dívidas por contribuições à Segurança Social.
Tais dívidas são equiparadas a impostos pelo que a Administração
Fiscal não intervém quanto à sua cobrança no exercício da gestão
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privada do Estado mas no exercício do “ius imperii”. A cobrança
de impostos rege-se pelo princípio da legalidade, tendo mesmo o
sistema fiscal consagração constitucional nos artigos 106o e 107o da
C.R.P. Assim sendo e como resulta do artigo 17o do CPT tal cobrança
não se encontra na disponibilidade da Administração Fiscal. Não ocor-
re também qualquer derrogação do regime instituído pelo CPC, como
a recorrente refere. Por um lado porque o artigo 319o do CPT segue
de perto o artigo 1039o do CPC e aos embargos, porque contemplados
no CPT, só se aplica o CPC quanto ao que naquele não esteja previsto
ou quando para este se remeta. Por outro lado porque o ónus da
prova vem contemplado no Código Civil, estipulando o artigo 333o

que “a caducidade é apreciada oficiosamente pelo tribunal e pode
ser alegada em qualquer fase do processo, se for estabelecida em
matéria excluída da disponibilidade das partes”. Tal disposição não
viola qualquer dos princípios constitucionais que a recorrente refere
porquanto são diferentes os interesses que a lei pretende proteger
nos casos em que estão em causa direitos dos cidadãos ou do Estado
desprovido do “ius imperii” ou os direitos públicos de cobrança de
impostos ou de contribuições para a Segurança Social que a lei con-
sagra e que a Constituição, como atrás referimos, expressamente con-
templa. Tratando-se de direitos indisponíveis não estava o Tribunal
vinculado à prévia alegação das partes podendo pois conhecer ofi-
ciosamente da caducidade do prazo para a dedução dos embargos.
Tendo estes sido deduzidos para além do prazo de 20 dias legalmente
previsto não deviam ter sido admitidos pelo que o acórdão recorrido
decidiu correctamente ao revogar a sentença e julgar os embargos
improcedentes.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, fixando em 50% a procuradoria.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Um recurso para o STA versa matéria de facto se nas con-
clusões o recorrente afirmar que a liquidação não lhe foi
notificada e na sentença recorrida não se ter considerado
esse facto.

Recurso no 20887. Recorrente: Fernando José Nunes. Recorrido: Fa-
zenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida Lopes.
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ACÓRDÃO

FERNANDO JOSÉ NUNES, com os sinais dos autos, deduziu
oposição à execução fiscal contra si instaurada para cobrança coerciva
da quantia de 87 105$00, proveniente de taxas de campismo referentes
à estadia de uma caravana Tipo Residencial aparcada na zona Viveiro
no período de 1990/01/17 a 1991/01/22, sendo exequente a Câmara
Municipal de Lisboa.

Por sentença de fls. 313 e 326, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa julgou a oposição improcedente.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu o opoente
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas conclusões
das alegações de fls.333 a 335.

Contra-alegou a Fazenda, posto o que o MoPo junto deste STA
suscitou a questão prévia da incompetência hierárquica deste STA
pelo facto de o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Notificado, o recorrente não respondeu à questão prévia.
Corridos os vistos cumpre decidir.
Nas quatro primeiras cocnlusões das suas alegações o recorrente

afirma não ter sido notificado da liquidação da dívida exequenda.
Ora, esse facto não o estabeleceu o Mo Juiz nem tão-pouco o

levou em conta na sentença recorrida.
Deste modo, o recurso não versa matéria exclusivamente de direito,

pelo que este STA não pode dele conhecer. Competente para o efeito
é o Tribunal Tributário de 2a Instância nos termos das disposições
conjugadas dos art.os 32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a) do ETAF.

Nestes termos, acordam em julgar procedente a questão prévia
posta pelo MoPo, e declaram este STA incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do recurso, declarando competente para
o efeito o Tribunal Tributário da 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e a pro-
curadoria em 40 % daquela taxa.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(relator por vencimento) - Santos Serra - Almeida Lopes (vencido
nos termos do voto anexo). - Fui presente, Duarte Júnior.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
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Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
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de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
a essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

STA - Poderes de cognição - Questão de facto - Art.21 no4
do ETAF - Isenção fiscal - Reversão - Gerência de facto
- Culpa na insuficiência do património social para satisfação
dos créditos fiscais - Recurso jurisdicional - Questões novas.

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 TT de 1a Instância.

2 — As questões de saber se o gerente exerceu ou não de-
finitivamente a gerência e se é ou não culpado da in-
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suficiência do património social para satisfação dos cré-
ditos fiscais são essencialmente questões de facto, como
tal alheias aos poderes de cognição do STA - art.21 no4
do ETAF.

3 — Os recursos jurisdicionais visam tão-só a reapreciação
ou reexame da decisão recorrida, não conhecendo de
matéria nova não apreciada no tribunal a quo (salvo
sempre o dever de conhecimento oficioso).

Recurso n.o 20.929 em que é recorrente António Ribeiro Futuro da
Silva e recorrido 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 Ri-
beiro Futuro da Silva, com os demais sinais dos autos, do acórdão
do TT de 2a Instância, proferido em 22-2-96, que concedeu provimento
ao recurso que a Fazenda Pública interpusera da sentença que, por
sua vez, julgara procedente a oposição que aquele deduzira à execução
originariamente instaurada contra Futuro da Silva e Comp. Lda, e
que contra si revertera, para cobrança coerciva do Imposto de Cir-
culação de 1987 e de IVA 1986 a 1989.

O aresto recorrido julgou assim improcedente o pedido, na base
de que o oponente exerceu, no período em causa, a gerência de facto
da sociedade, nessa qualidade a representando e vinculando, não se
tendo provado a alegada ausência de culpa na diminuição e insu-
ficiência do património social.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1 - O recorrente não exerceu a gerência de facto da sociedade

exactamente nos períodos em questão, como se mostra cabalmente
provado nos autos.

2 - A intervenção do recorrente na escritura de hipoteca e fiança
nem sequer constitui um mero acto isolado de gerência, mas somente
um acto pessoal - deliberação de sócios realizada na própria escritura
e prestação da garantia pessoal independentemente de qualquer qua-
lidade, pelo que o recorrente não praticou actos que vinculavam a
sociedade perante terceiros.

3 - A declaração Mod.2, onde se indica a remuneração do recorrente
como gerente, não é da sua lavra, nem foi aí subscrita.

4 - Tal documento, porém, não prova sequer que o recorrente
tenha recebido as importâncias enunciadas, como não recebeu no
período a que respeita.

5 - Ainda que assim não fosse, tal não poderia jamais levar à con-
clusão da gerência de facto pelo recorrente e prova produzida.

6 - Aliás, resulta mesmo dos autos, que, à data da reversão, a
sociedade era titular de créditos sobre terceiros que não foram pe-
nhorados na execução.

7 - Onde, a reversão se mostra mesmo ilegítima e ilegal à data
em que ocorreu.

8 - Desde logo, dado o carácter subsidiário da responsabilidade
dos gerentes.

9 - O recorrente, não tendo exercido a gerência de facto, não pode
ter culpa no não pagamento das quantias exequendas.

10 - De resto, ainda que assim não fosse, é à Administração que
incumbiria provar a culpa do revertido, o que não logrou nos autos.
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11 - Violou assim o Douto Acórdão Recorrido as disposições v.g.
dos art7́8, 259 e 260 do Cód. das Sociedades Comerciais, art’16, 146,
177 do Cód. das Contribuições e Impostos e art1́3 e 256 do Cód. Pro-
cesso Tributário.

Termos em que deve julgar-se totalmente procedente por provado,
o recurso interposto, revogando-se o douto Acórdão recorrido e subs-
tituindo-se por outro que mantenha na íntegra a douta sentença re-
corrida, que julgou o recorrente parte ilegítima para a execução...».

E, contra-alegando, concluiu a Fazenda Pública:
« - Tendo em conta o regime do art.16 do CPCI, que alicerçava

a responsabilidade subsidiária em critério de culpa funcional, decor-
rendo do exercício da gerência nominal, competia ao recorrente, como
bem decidiu o douto Acórdão recorrido, se a quisesse afastar, fazer
prova de que não foi gerente de facto, no período a que respeitava
a dívida;

- A intervenção do recorrente na escritura de cessão de quotas
e confissão de dívida evidência, tal como decidiu o douto Acórdão
recorrido, o exercício da gerência de facto por parte do ora recorrente;

- O recorrente não logrou elidir a presunção de culpa que sobre
si impendia.

Assim, o Acórdão recorrido não merece qualquer censura, devendo
o recurso ser considerado improcedente ».

O Exmo Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido de se negar
provimento ao recurso, uma vez que tanto «a determinação do exer-
cício de facto da gerência» como «o juízo de culpa, aferido pelo
dever de diligência ou pelo modo como se actuou» e a existência
de créditos e a titularidade destes, tudo constitui matéria de facto
que o STA não sindica, nos termos do art.21 no4 do ETAF.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«A) Contra a executada «Futuro da Silva, Lda» foram instauradas

as execuções apensas destinadas à cobrança de quantias referentes
ao imposto de circulação do ano de 1987 e de IVA dos anos de
1986, 87, 88 e 89.

B) Na falta de bens penhoráveis daquela sociedade, a execução
reverteu contra os sócios gerentes da executada e, dentre eles, contra
a ora opoente, despacho proferido em 28/9/90 - fls.118 da execução.

C) Na sequência dessa reversão, o opoente foi notificado, por carta
registada com A/R, datada de 16/11/90, como se pode ver de fls.9,
teor aqui reproduzido.

D) O opoente, nos anos de 1985 a 1988, figurava, na relação de
gerentes da declaração mod/2 onde também era referida a sua
remuneração.

E) O opoente interveio, na escritura de confissão de dívida, com
hipoteca e fiança, celebrada em 12/1/87, na qualidade de gerente da
executada - fls.6 a 8 do proco de reclamação de créditos apensa.

F) Nos anos de 1986 e ss., o opoente que já era uma pessoa idosa
e com problemas de saúde, deslocava-se aos escritórios da sociedade
cerca de uma vez por mês.

G) O opoente foi um dos sócios fundadores daquela sociedade,
a qual tinha a totalidade do seu capital social dividido entre pessoas
da mesma família (Pai, Mãe e Filhos)».

Vejamos, pois:
Nos termos do art.21 no4 do ETAF, «a Secção de Contencioso

Tributário (deste STA) apenas conhece de matéria de direito, nos
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processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tributários de 1a Ins-
tância. . .», como é o caso.

E mesmo que se entenda que tal limitação dos poderes de cognição
do STA tem o mesmo alcance que a que a lei processual civil atribui
ao STJ, em recurso de revista, o erro na apreciação das provas e
na fixação dos factos materiais da causa, apenas poderá ser conhecido
pelo Supremo Tribunal Administrativo quando haja ofensa duma dis-
posição expressa da lei que exija certa espécie de prova para a exis-
tência de um facto ou que fixe a força de determinado meio de prova
- art.722 no2 do C.P.Civil.

Ora, no presente recurso, o recorrente não alega a existência de
qualquer ofensa daquele tipo.

E, como é entendimento jurisprudencial e doutrinal comum, a pró-
pria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles re-
tiram, desligados de qualquer interpretação jurídica, constituem ma-
téria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal de revista.

Cfr, por todos, os Ac’ do STJ de 15.5.91 e 6.3.91 in Ac’ Dout’
respectivamente, 367-917 e 354-813; e Antunes Varela, in RLJ;
122-220: «Os juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto)
cuja emissão ou formulação se apoia em simples critérios próprios
do bom pai de família, do homo prudens, do homem comum, só
podem ser apreciados pela relação e não pelo Supremo Tribunal de
Justiça. Os juízos sobre a matéria de facto, que, na sua formulação,
apelam essencialmente para a sensibilidade ou intuição do jurista,
para a formação especializada do julgador, que estão mais presos
ao sentido da norma aplicável ou aos critérios de valorização da lei
são do conhecimento do Supremo Tribunal de Justiça».

Ora, a 2a Instância deu como provada a gerência de facto do opoen-
te, através da prova dos factos instrumentais de que se serviu, a qual
constitui essencialmente uma questão de facto.

Cfr, neste sentido, por todos, os Ac’s deste tribunal, de 20-3-91
Rec.12.161, de 14Dez94 Rec. 17.654, de 19MAI93 Rec.13.672 e de
20-3-96 Rec.20.294.

Pelo que não pode este tribunal interferir com os juízos probatórios
por aquela tirados da intervenção do recorrente na escritura de con-
fissão de dívida e hipoteca, das decls. mod.2 ou da frequência (ou
não) com que o opoente se deslocava aos escritórios da sociedade.

Há, pois, que ter por assente tal gerência de facto.
Por outro lado, e como é igualmente jurisprudência pacífica, a

apreciação da culpa constitui também matéria de facto, da exclusiva
competência das instâncias, a menos que, para tal, seja necessário
interpretar normas jurídicas ou recorrer à sensibilidade jurídica do
julgador.

Quando está em causa, como nos autos, a determinação da exis-
tência de culpa, por omissão dos deveres gerais de diligência, sem
recurso a qualquer daquelas coordenadas, trata-se de pura questão
de facto que este STA consequentemente não sindica.

Cfr, por todos, os Ac deste tribunal, de 5-6-91 Rec.12.739, 3-X-90
Rec.5587, de 31-1-96 Rec.19.802 e do STJ de 18-1-95 in Ac’
Dout’ 401-608 e de 23FEV94, ibidem, 391-926.

Nem aqui se coloca, ao contrário do que pretende o recorrente
- cfr. conclusão 10a - qualquer questão de ónus da respectiva prova
que incumbiria à Administração.

É que, como aliás se assinala no aresto recorrido, não só aquele
refere a sua falta de culpa apenas à não gerência de facto - que
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o tribunal não teve por provada - como «o próprio afastamento da
gerência de facto pode ser fundamento da culpa, na medida em que
deixou de cumprir os deveres de diligência de qualquer sócio gerente,
nomeadamente os dos art’71 e 78 do C.P.C.».

Refira-se finalmente que a questão colocada pelo recorrente nas
conclusões 6a a 8a - a da titularidade, à data da reversão, pela originária
executada, de créditos não penhorados sobre terceiros, acarretando
a ilegalidade da reversão contra o ora opoente, dado o carácter sub-
sidiário da responsabilidade dos gerentes - não foi objecto de pro-
núncia no tribunal recorrido, não vindo alegada, ora, qualquer omissão
de pronúncia.

Pelo que surge a este STA como questão nova.
E, como jurisprudencialmente tem sido repetido até à saciedade,

os recursos jurisdicionais visam tão só a reapreciação da decisão re-
corrida, não conhecendo de matéria nova não apreciada nas instâncias
(salvo sempre o dever de conhecimento oficioso, o que todavia não
é o caso).

Cfr., por todos, os Acs’ deste Supremo Tribunal, de 11-1-95
Rec.5.645, de 14-12-94 Rec.17.988, de 6JUL94 Rec.16.051, de 22-6-94
in Ac’ Dout’ 395-1280 e de 29-11-95 Rec.19.369.

Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
Termos, em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

o aresto recorrido.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 60 %.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto - Poderes de cognição do STA - Respon-
sabilidade dos administradores ou gerentes das empresas
e sociedades de responsabilidade limitada - Gerência de
facto exercida por procurador - art.o 13 do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos recursos relativos a processos julgados inicialmente
pelos T.T. de 1a Instância, o STA apenas conhece de
matéria de direito, competindo-lhe, pois, aplicar o res-
pectivo regime jurídico aos factos materiais fixados pelo
Tribunal a quo - art.o 21 n.o 4 do ETAF.

2 — A questão, posta na vigência do art.o 16 do C.P.C.I.,
de saber se bastava a simples gerência nominal ou de
direito ou se era necessária, também, a gerência efectiva,
de facto, para responsabilizar subsidiariamente os ad-
ministradores ou gerentes da sociedade, foi resolvida pelo
art.o 13o do CPT, ao referir-se expressamente ao exercício
de funções de administração e ao período de exercício
do respectivo cargo.
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3 — Os pressupostos de facto concretizadores da mesma ge-
rência de facto são definitivamente fixados pelas instân-
cias, apenas competindo a este STA aplicar-lhes o res-
pectivo direito - dito art.o 21 n.o 4.

4 — Podendo a gerência ser exercida por procurador ou man-
datário e produzindo os actos praticados por este os seus
efeitos na esfera jurídica do mandante, deve este ser con-
siderado gerente de facto para atribuição da responsa-
bilidade prevista no art.o 13 do CPT.

Recurso n.o 20.946, em que são Recorrente João Nogueira de Lemos
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 João Nogueira
de Lemos, com os demais sinais dos autos, do acórdão do T.T. de
2a Instância, proferido em 9.JAN.96, que negou provimento ao recurso
que o mesmo interpusera da sentença, na parte em que julgou par-
cialmente improcedente a oposição à execução fiscal originariamente
instaurada contra Confecções Lemosbela, Lda, por dívidas ao CRSS
do Porto e que contra si revertera.

Fundamentou-se aquele aresto, em que o oponente «não só assumiu
a obrigação de assinar todos os documentos necessários ao funcio-
namento e desenvolvimento da firma como, de acordo com essa in-
tenção, mandatou a outra sócia gerente para, em seu nome e em
sua representação, praticar todos os actos que, envolvendo a res-
ponsabilidade económico-financeira da empresa, eram indispensáveis
para o exercício da actividade desenvolvida», pelo que, podendo a
gerência de facto ser exercida através de mandatário ou procurador
com poderes de representação, nos termos do art.o 258 do Cód. Civil,
todos os actos por aquele praticados «não se deixaram de repercutir
e produzir os seus efeitos jurídicos na esfera jurídica do representado,
ora oponente, designadamente para efeitos da sua responsabilização
perante as dívidas da Segurança Social, sendo que a clausula inserta
no contrato-promessa, no sentido de estar obrigado a assinar os do-
cumentos e o eximir da responsabilidade daí advinda, não obstava
à sua responsabilização no caso concreto, pois «a norma que fixa
a responsabilidade dos gerentes como norma imperativa e de interesse
público, relativamente a uma relação jurídica indisponível (vide arts.o
108 n.o 3 e 131 n.o 3 do CPT), não poderia ser afastada por vontade
das partes, dentro dos limites da lei e do principio da liberdade con-
tratual (art.o 405 do C. Civil)».

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1. .... foi chamado aos presentes autos, em reversão, por, na es-

critura de constituição da sociedade, nela aparecer como gerente.
Porém, essa sua qualidade de gerente apenas aí aparece no sentido

formal, sem que venha a consubstanciar-se em qualquer acto material
inerente a tais funções.

2. Em 31/12/90, o recorrente afastou-se definitivamente da socie-
dade, não mais a ela se dirigindo ou ocupando quaisquer das suas
instalações.

3. O recorrente e o marido da sócia-gerente Maria Felisberta ce-
lebraram o contrato-promessa dos autos.
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Tal contrato não está efectivamente datado mas não restam dúvidas
que, face ao reconhecimento notarial da assinatura nele aposta foi
o mesmo celebrado nunca em data posterior a 11/12/91, reconhe-
cimento e data aquelas que não foram impugnadas.

Pelo mesmo contrato, o recorrente expressamente renúncia à ge-
rência da sociedade.

4. Em 22/4/91, o recorrente outorgou, no Cartório Notarial de Pe-
nafiel, a procuração junta aos autos, pelo qual institui sua procuradora
a sócia Maria Felisberta da Rocha Moreira, na qual lhe delega os
poderes de gerência.

Porém, dado o circunstancialismo em que é passada a mencionada
promoção, não se pode deduzir que o foi no sentido de os actos
praticado pela sócia Maria Felisbela se virem a repercutir e produzir
os seus efeitos jurídicos na esfera jurídica do recorrente, há muito
afastado da sociedade.

Foi-o tão-só, o mesmo sucedendo no contrato-promessa quanto
à obrigatoriedade de assinar os documentos necessários ao funcio-
namento da firma, por isso mesmo: só e apenas para que aquela
pudesse desenvolver a sua actividade pois, pelo pacto constitutivo
da sociedade, esta só podia prosseguir o seu objecto social com a
assinatura de ambos os gerentes.

5. Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, ao negar pro-
vimento ao recurso, violaram o disposto (no art.) 78 do Código das
Sociedades Comerciais (Decreto-Lei n.o 262/86 de 3 de Setembro),
n.o 1 do art.o 13 e artigo 286 alínea b) do Cód. de Processo Tributário,
pelo que deverá dar-se provimento ao presente recurso, revogando-se
o aliás douto Acórdão recorrido ...”.

E, contra-alegando, a Fazenda Pública sustentou o acerto da decisão
sob recurso, uma vez que:

“- Os actos praticados pelo procurador, no âmbito dos poderes
conferidos, produzem efeitos na esfera jurídica do mandante;

- Os actos de gerência, praticados pelo procurador, consubstanciam
o exercício da gerência de facto pelo mandante;

- Os actos praticados pelo procurador do recorrente, no âmbito
da gerência da sociedade executada, são actos de gerência imputáveis
ao recorrente;

- A ressalva, pelo ora recorrente, no contrato-promessa de cessão
de quota, de que se obrigava a assinar os documentos necessários
ao funcionamento da firma, consubstanciam o exercício da gerência
pelo ora recorrente, como bem julgou o douto acórdão recorrido.

- Assim, o Acórdão recorrido não merece qualquer censura, de-
vendo o recurso ser considerado improcedente”.

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, uma vez que «o Tribunal Tributário de 2a

Instância não deu como provado que ele não a tenha exercido di-
rectamente, devendo esta omissão probatória de ser valorada contra
o recorrente, por força do disposto no referido art.o 13 n.o 1 do
Código de Processo Tributário», matéria probatória que este STA
não sindica, nos termos do art.o 21 n. 4 do CPT, sendo que, todavia,
o exercício da gerência através de procuração não vale para efeitos
de responsabilizar o oponente, para os fins daquele art.o 13 pois o
que importa para possibilitar a reversão contra o mesmo «não é que,
em termos jurídico-civilistas, se deva entender que foi este que agiu
quando agiu o seu procurador em seu nome, mas sim que exista
efectivamente, em termos naturalísticos, uma relação entre ele e a
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vida da sociedade, que, pelo menos, possa garantir que, quando o
procurador agiu no exercício da gerência, agiu de acordo com a von-
tade real do mandante e seu conhecimento, por parte deste, da vida
da sociedade».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“1)Por dívidas ao C.R.S.S. do Porto, no montante de 2.470.275$00

e relativas aos meses de Outubro a Dezembro de 1991 e Janeiro
a Maio de 1992, foi instaurada execução fiscal contra a devedora
originária Confecções Lemosbela, Lda (informação de fls. 29 e docs.
de fls. 26 a fls. 28).

2)Verificada a inexistência de bens penhoráveis, no património da
devedora originária, foi ordenada a reversão contra o oponente que
foi citado para pagamento em 15.03.1994 e deduziu oposição em
04.04.1994 (informação de fls. 29).

3)Por escritura de 15.01.1992, João Nogueira Lemos cedeu a quota
que detinha na sociedade Confecções Lemosbela, Lda, a Joaquim
Ribeiro Moreira (doc. de fls. 15 a fls. 18 dos autos).

4)Na escritura pública de 15.01.1992, ficou consignado que a so-
ciedade Confecções Lemosbela era devedora à Segurança Social do
Porto da quantia de 1.241.120$00 (doc. de fls. 15 a fls. 18 dos autos).

5)Pela mesma escritura de 15.01.1992, foi nomeado gerente o novo
sócio Joaquim Ribeiro Moreira, sendo suficiente para obrigar a so-
ciedade, a partir daí a assinatura de qualquer dos gerentes (doc. de
fls. 15 a fls. 18 dos autos).

6)A sociedade Confecções Lemosbela, Lda, foi constituída por es-
critura pública de 31-5-1989, sendo seus sócios João Nogueira de
Lemos e Maria Felisbela da Rocha Moreira, ficando a Sociedade
apenas obrigada, «em todos os seus actos e contratos», com as as-
sinaturas conjuntas de ambos os gerentes (doc. de fls. 44 a fls. 49
dos autos).

7)Na Conservatória do Registo Comercial de Penafiel, o averba-
mento da cessação de funções do gerente João Nogueira de Lemos
foi efectuada em 14.04.92, tendo sido registada, nessa data, a nomeação
do novo gerente Joaquim Ribeiro Moreira e a nova forma de obrigar
a sociedade, com a assinatura de qualquer um dos gerentes (doc.
fls. 23 dos autos).

8)Por procuração outorgada no dia 22.4.1991, no Cartório Notarial
de Penafiel, João Nogueira Lemos, outorgando em nome e repre-
sentação da sociedade Confecções Lemosbela, Lda, na qualidade de
sócio-gerente da mesma sociedade, constituiu sua procuradora Maria
Felisbela da Rocha Moreira, delegando-lhe todos os poderes de ge-
rência “a que ele mandante competem na sobredita sociedade, po-
dendo movimentar, em quaisquer Bancos, letras, livranças, cheques,
podendo assinar os respectivos recibos e dar quitação e assinando
tudo o que para o efeito seja preciso” (doc. de fls. 12 dos autos).

9)Por contrato-promessa não datado, João Nogueira de Lemos pro-
meteu ceder, a Joaquim Ribeiro Moreira, a quota de que era titular
na sociedade “Confecções Lemosbela, Lda”, obrigando-se a assinar
todos os documentos necessários ao funcionamento e desenvolvimento
da firma e declarando renunciar à gerência (doc. de fls. 10 dos autos).

Os factos considerados provados correspondem aos indicados na
sentença recorrida, tendo a matéria de facto sido ampliada em função
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dos documentos nos autos e face ao disposto no artigo 712 do Código
de Processo Civil”.

Vejamos, pois:
Nos termos do art.o 13 do CPT, “os administradores, gerentes e

outras pessoas que exerçam funções de administração nas empresas
e sociedades de responsabilidade limitada são subsidiariamente res-
ponsáveis, em relação àquelas e solidariamente entre si, por todas
as Contribuições e Impostos relativos ao período de exercício do seu
cargo ...”.

Tal responsabilidade radica em que, por um lado, são os gerentes
que agem em nome da sociedade, como seus órgãos, estando assim
organicamente ligados à prática dos actos de que deriva a obrigação
do tributo e à apresentação das respectivas declarações e outros ele-
mentos, através dos quais, por via de regra, a Administração 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 da sua cobrança
voluntária.

Daí que não baste, para afirmação daquela responsabilidade, a
mera gerência de direito, sendo mister, cumulativamente, a gerência
de facto.

Como é jurisprudência constante: cfr., por todos, os Acs. do STA,
de 23.1.91 Rec. 13.050 e de 3.5.89 in Acs. Douts. 339-379 e respectiva
anotação.

Tal questão - a «de saber se bastava a simples gerência nominal
ou de direito para implicar a responsabilidade subsidiária dos ad-
ministradores ou gerentes, ou se era necessária também a gerência
efectiva, de facto, traduzida na prática de actos de administração
ou disposição em nome e no interesse da sociedade» - foi, aliás, re-
solvida pelo referido normativo, ao referir-se expressamente ao exer-
cício de funções e ao período do exercício do cargo.

Entendimento, aliás, «que já era expressamente consagrado no
preâmbulo do D.L. n.o 68/87, de 9 de Fevereiro, que mandava aplicar
o art.o 78o do Código das Sociedades Comerciais à responsabilidade
dos gerentes ou administradores das sociedades de responsabilidade
limitada prevista no art. 16 do CPCI e no art. 13 do D.L. n. 103/80,
de 9 de Maio».

Cfr. Alfredo Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, págs. 51/52, nota
7.

É, pois, necessário, para a afirmação daquela responsabilidade, o
efectivo exercício do cargo.

Aliás, não se vê como, sem ele, seria possível afirmar a condição
posta na parte final do n.o 1 do mesmo preceito: a referência à culpa
na insuficiência de património do ente social para a satisfação dos
respectivos créditos fiscais.

Ora, segundo resulta factualmente do probatório dos autos - matéria
que este tribunal não sindica, ut. art. 21 n. 4 do ETAF -, nos termos
do contrato-promessa não datado, mas com reconhecimento notarial
de assinatura de 11/1291, o opoente, do mesmo tempo que renunciou
à gerência, obrigou-se, não obstante, “a assinar todos os documentos
necessários ao funcionamento e desenvolvimento da firma, “não tendo,
porém, responsabilidade pelo que daí advém” - respectivas cláusulas
C e D.

E, conforme procuração, de 22.4.91, outorgada em nome e repre-
sentação da dita sociedade e na qualidade de sócio-gerente da mesma,
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«os actos de gestão da empresa foram realizados, em relação ao ora
opoente, através da procuradora constituída Maria Felisbela da Rocha
Moreira, podendo esta, de acordo com o mandato que lhe foi con-
ferido, movimentar, nos Bancos, letras, livranças, cheques e podendo
assinar recibos e dar quitações».

Recorde-se que estão presentemente em causa as contribuições
relativas ao período de Out.91 a 15.Jan.92.

Assim, como se refere no aresto recorrido, o opoente «não só as-
sumiu a obrigação de assinar todos os documentos necessários ao
funcionamento e desenvolvimento da firma como, de acordo com
essa intenção, mandatou a outra sócia-gerente para, em seu nome
e em sua representação, praticar todos os actos que, envolvendo a
responsabilidade económico-financeira da empresa, eram indispen-
sáveis para o exercício da actividade desenvolvida».

O T.T. de 2a Instância não teve, pois, como provado que o oponente,
mau grado tal renúncia, não tenha exercido directamente a gerência,
omissão probatória que, como refere o Exm. magistrado do M.P.,
não pode deixar de ser valorada contra o mesmo, face ao disposto
no art. 13, n. 1, in fine, do CPT.

Na verdade, de acordo com o preceituado no dito art. 21 n. 4,
nos recursos relativos a processos julgados inicialmente pelos TT de
1a instância - como é o caso -, o STA apenas conhece de matéria
de direito, competindo-lhe, pois, aplicar o respectivo regime jurídico
aos factos materiais fixados pelo tribunal a quo.

E, nos termos do art.o 722o n.o 2 do C.P. Civil, o próprio erro
na apreciação das provas e na fixação de tais factos apenas pode
ser sindicado por este tribunal quando haja ofensa duma disposição
expressa da lei que exija certa espécie de prova para a existência
de um facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

E mesmo no caso de a 2a Instância usar do seu poder de modificar
as decisões de facto da 1a instância - art. 712 do mesmo diploma
-, possível nestes autos por a prova testemunhal ser reduzida a escrito,
não havendo lugar a especificação e questionário -, e segundo é ju-
risprudência corrente, os poderes do tribunal de revista restringem-se
ao exame da legalidade formal do respectivo uso, mas sem entrar
na apreciação directa do valor das provas produzidas, pois só assim
decide uma questão de direito.

Cfr., por todos, os Acs. do STJ de 30.1.92 rec. 81504, de 23.4.92
rec. 81.624 in Colectânea, Ano II, tomo 1o pág. 59, e 27.Out.94 e
14.Dez.94 in cit., tomo 3o pags. 105 e 173, respectivamente.

Os ditos elementos factuais inscrevem-se, pois, nos poderes ex-
clusivos das instâncias, da fixação dos factos materiais da causa, que,
em consequência, este STA não sindica.

A própria interpretação dos factos e ilações que as instâncias deles
retiram, desligados de qualquer interpretação jurídica, constituem ma-
téria de facto, como é igualmente jurisprudência corrente - cfr, por
todos, os Acs. do STJ de 15.5.91 e 6.9.91 in Ac. Dout., respectivamente,
367-917 e 354-813.

De qualquer modo, mesmo a entender-se ter a gerência sido exer-
cida através de procurador, a solução seria a mesma.

É que, como aliás se assinala no aresto recorrido, todos os actos
praticados pela também sócia-gerente mandatária, produziram efeitos
na esfera jurídica do opoente, nos termos dos arts. 258 do Cód. Civil,
250 e 251 do Cód. Comercial e 261 do Cód. Sociedades Comerciais.
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Como é, aliás, jurisprudência deste tribunal: cfr. o recente ac. de
15.3.95 rec. 18.448.

Improcedem assim todas as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

o aresto recorrido.
Custas pelo opoente, com procuradoria de 60%.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Adelino Lopes. — Fui
presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto sobre sucessões. Valor de quota social transmitida.
Valor do balanço.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao relevar o balanço da empresa como elemento a partir
do qual se acha o valor de transmissão da quota social
numa sociedade que não seja por acções e que continue
com o herdeiro ou legatário, a regra 3.a do § 3o do art.o
20o do SIMSISSD tem em vista o balanço elaborado
segundo as regras contabilísticas legalmente assumidas.

II — A correcção de que se fala na regra 4.a do parágrafo
referido anteriormente e no art.o 77o do mesmo código
é apenas a correcção que seja consentida pelas ditas regras
legais contabilísticas e não a correcção com recurso a
outras regras do art.o 20o atinentes à determinação do
valor de elementos constantes do balanço quando trans-
mitidos qua tale.

Proc.o n.o 20 965. Supremo Tribunal Administrativo; Secção de Con-
tencioso Tributário; Recorrente: António Cândido Guimarães Viei-
ra de Araújo; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro
Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. António Cândido Guimarães Vieira de Araújo, com os demais

sinais dos autos, impugnou judicialmente o acto de fixação do valor
de transmissão mortis causa de metade da quota de 5 400 000$00
na sociedade da Porto Editora, L.da, feito em segunda avaliação no
processo de imposto sucessório aberto por óbito de Jorge Ferreira
Araújo, ocorrido em 28.09.89, na parte correspondente à diferença
entre o valor de 43 443 683$00, nele apurado, e o de 10 283 793$00.

2. Alegou em fundamento que o acto padecia de ilegalidade por
aquele valor ter sido determinado não segundo a expressão do último
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balanço efectuado e aprovado antes da transmissão, apurado este
unicamente em função dos termos com que, à face das normas do
POC e no devido momento próprio, ele tinha de ser elaborado ou
devia sê-lo (hipótese de correcção a que se refere a regra 4.a do
preceito a seguir indicado mas que não foi invocada pelo Fisco),
tal como decorre da regra 3.a do § 3o do art.o 20o do Código da
Sisa, pois esse valor seria apenas de 10 283 793$00, mas porque foi
determinado segundo a expressão de um balanço em que os seus
elementos referentes à carteira de títulos cotados na bolsa da sociedade
Porto Editora, L.da, em outras sociedades, às participações financeiras
permanentes da sociedade Porto Editora, L.da, em outra sociedades,
como a Bloco Gráfico, L.da, e às provisões que a sociedade Porto
Editora, L.da, havia constituído para fins de depreciação de existências,
cobranças duvidosas, outros riscos, pagamento de impostos sobre lu-
cros e para imobilizações financeiras, foram tidos em conta, não pelos
valores com que tinham de ser e foram contabilizados segundo as
normas do POC, mas pelos valores equivalentes, respectivamente,
aos da sua cotação na bolsa de valores na data do balanço (acções
cotadas na bolsa), aos da situação patrimonial das sociedades em
que participa manifestada pelo balanço e, finalmente, e aos dos mon-
tantes das provisões efectuadas que vieram a ser efectivamente uti-
lizadas nos anos seguintes e que foi apenas uma parte das constituídas
(209 348 662$00 para pagamento de impostos e 128 682$00 para
cobranças duvidosas).

Ora estas correcções, continuou a alegar a impugnante, padeciam
de ilegalidade: quanto às referentes às acções cotadas na bolsa, porque
estas devem ser contabilizadas, como foram, pelo seu custo de aqui-
sição como todo o activo imobilizado e não segundo a regra 5.a do
§ 3o do art.o 20o do citado código, ao abrigo da qual se achou o
seu valor, pois este só tem aplicação ao caso em que o objecto da
transmissão são as próprias acções e não apenas a quota da sociedade
que as detém; - quanto às referentes às participações financeiras per-
manentes em outras sociedades, porque o critério da sua contabi-
lização, segundo o POC, é o da sua valoração segundo o custo da
sua aquisição ou segundo o custo da sua subscrição inicial e não,
como foi feito, o da sua valoração segundo o método da equivalência
à situação patrimonial manifestada pelo balanço, pois aquele só foi
revogado e substituído por este, em certos casos e verificadas certas
condições, em Novembro de 1992; - finalmente, quanto às referentes
às provisões, porque não poderia limitar-se o montante das provisões
constituídas pela sociedade Porto Editora, L.da, apenas aos montantes
que efectivamente vieram a ser utilizados, a menos que se invocasse
e se tivesse demonstrado ter deixado de existir o risco que levou
à sua constituição, pois isso vai contra a natureza das provisões que
é a de razoavelmente acautelar a superveniência futura efectiva de
custos atinentes aos factos a que aquelas se referem.

Mais aduziu a impugnante que o desajustamento do valor deter-
minado pelo Fisco estava patenteado no facto da sociedade não ter
amortizado a quota pelo valor do balanço feito em 31.12.88, não
obstante gozar desse direito à face dos seus estatutos e do seu valor
ser muito inferior àquele, e no facto da quota transmitida, como uma
outra igual, terem sido transaccionadas, uma por essa altura (esta)
e outra em 1990 (aquela), por valores inferiores que traduziam o
seu valor objectivo segundo a lei de mercado.

3. A impugnação foi julgada improcedente por sentença do Tribunal
Tributário de 1.a Instância do Porto, de 94.12.21.
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Estribou-se esta decisão essencialmente no entendimento de que
o valor do último balanço relevado pela lei para efeitos da deter-
minação do valor das quotas de sociedades que não sejam por acções
e que continuassem com o herdeiro, a que se refere a regra 3.a do
§ 3o do art.o 20o do Código da Sisa, não tinha que corresponder
obrigatoriamente ao aprovado pelos sócios, ainda que ele tivesse sido
elaborado com inteiro respeito das normas do POC, mas poderia
ser corrigido, nos termos da regra 4.a do mesmo parágrafo e do art.o
77o do mesmo compêndio normativo, no tocante às acções cotadas
na bolsa e às participações financeiras em outras sociedades não co-
tadas na bolsa, por aplicação da regra 5.a que se segue àquela e,
no tocante às provisões da sociedade a que se refere a quota trans-
mitida por aplicação da aplicação do § 2o do art.o 33o do C. C.
Industrial.

Diz-se aí que esta possibilidade de correcção do balanço, para além
de contemplada na citada regra 4.a, se podia colher também dos termos
em que a determinação do valor do estabelecimento se encontra re-
gulamentada na regra 2.a e para a qual a regra aplicada (3.a) ao
caso sub judicio remete.

Na verdade, adverte-se, segundo se colhe dos seu termos, o valor
do balanço aprovado tanto poderia variar para mais ou para menos,
consoante as hipóteses aí apontadas.

De resto, continua a afirmar-se, só a possibilidade de correcção
do balanço permitiria dar execução ao princípio afirmado no corpo
do preceito de que o imposto deve ser liquidado pelo valor dos bens
transmitidos, em sintonia com o afirmado no art.o 3o do mesmo com-
pêndio, e respeitar o programa atribuído a esta tributação no art.o
107o n.o 2 da CRP de contribuição para a igualdade dos cidadãos.

Assim, - prossegue-se -, o recurso aos critérios de determinação
do valor das acções cotadas na bolsa e do valor das participações
financeiras nela não cotadas que fazem parte do acervo patrimonial
da sociedade a que respeita a quota transmitida, estabelecidos na
regra 5.a do parágrafo, constituiria um simples modo de dar execução
àquele princípio assimilado no corpo do preceito e nas regras an-
teriores e a sua utilização no caso em apreço era, portanto, legal.

E, por outro lado, o princípio da equivalência do balanço ao efectivo
valor dos bens transmitidos justificaria, ainda, que apenas o montante
das provisões que efectivamente foram utilizadas fossem considerado
para a determinação do valor de balanço, como se fizera, o que estava
de acordo com o disposto no § 2o do art.o 33o do C. C. Industrial,
pois este mandava que os montantes provisionados no fim do exercício
para ocorrer a eventualidades que acabassem por não verificar-se
teriam de ser considerados como proveitos do exercício a que estas
dizem respeito.

4. Inconformado com o assim decidido, recorre o impugnante di-
rectamente para esta formação judicial pretextando, em resumo, que
ele se apoia numa errada interpretação da lei, pois a correcção que
é permitida pela regra 4.a do § 3o do art.o 20o do Código da Sisa
é aquela que tem em vista uma determinação do valor do balanço
de acordo com as regras contabilísticas estabelecidas e aceites pela
profissão e consagradas nas leis contabilísticas para tal efeito e não
de acordo com as regras do Código da Sisa e do Imposto sobre Su-
cessões e Doações e que a regra 5.a do mesmo parágrafo só se aplica
assim às acções e participações financeiras quando estas são o objecto
da transmissão e, finalmente, que a apreciação da bondade legal da
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constituição das provisões para efeitos de balanço só poderia ser feita
à luz da correcção do juízo de previsibilidade da ocorrência dos eventos
que autorizam a constituição legal das provisões, a ser feito no mo-
mento de tal constituição, e não à luz de um juízo sobre se os eventos
ocorreram ou não, feito passado o período abrangido pela previsi-
bilidade, sob pena de serem pervertidos os princípios da segurança
(estabilização das relações fiscais) e da protecção da boa fé.

5. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo o decidido e o
acerto da interpretação da lei em que se abonou.

6. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se, no seu pa-
recer, pelo não provimento do recurso, por adesão aos fundamentos
da sentença.

B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É, em síntese, a de saber se o valor de balanço do estabelecimento

comercial a considerar para efeitos de determinação do valor da quota
social transmitida, a que alude a regra 3.a do § 3.o do art.o 20o do
C. da Sisa é aquele que resulta da aplicação das regras legais con-
tabilísticas a que a sua elaboração está sujeita ou se ele poderá ser
corrigido mediante o apuramento de parte dos seus elementos como
os relativos às acções cotadas na bolsa e às participações financeiras
não cotadas na bolsa por aplicação da regra 5.a do mesmo parágrafo
e às previsões pela verificação dos eventos provisionados que acon-
teceram.

2. A matéria de facto.
São os seguintes os factos materiais da causa dados como provados

pela sentença recorrida:
a)- Por óbito de Jorge Ferreira Vieira Araújo, falecido no estado

de viúvo, foi, em 30.10.89, instaurado processo de liquidação de im-
posto sucessório.

b)- Entre os seus descendentes de 1.o grau figura o ora impugnante.
c)- Em 12.10.89 a cabeça-de-casal apresentou a relação de bens

e em anexo o extracto do último balanço da sociedade de Porto Edi-
tora, L.da

d)- Na verba n.o 1 da referida relação de bens foi indicada metade
de uma quota da Porto Editora, L.da, de 5.400.000$00 no capital de
261.900.000$00 da Porto Editora, L.da

e)- A Repartição de Finanças solicitou as informações relativas
à Porto Editora, L.da, à Direcção de Finanças.

f)- Com base nos elementos fornecidos por aqueles serviços foi
efectuada a liquidação do imposto sucessório e a impugnante foi no-
tificada para o pagar em 18.05.91.

g)- A impugnante contestou o valor atribuído a metade da quota
na Porto Editora, L.da, de 43 443 683$00 e requereu segunda avaliação
dela.

g)- A segunda avaliação teve lugar em 17.01.94 e fixou o valor
da quota em 43 233 497$00.

h)- O impugnante continuou na sociedade.
i)- O último balanço é de 31.121.988$00.
j) Este balanço obedeceu aos sãos princípios de contabilidade apro-

vados no Plano Oficial de Contabilidade aprovado pelos DLs.
n.os 47/77, de 07/02 e 410/89, de 21/11.

3. Do mérito do recurso.
É sabido que a economia do imposto sobre sucessões e doações

assenta no princípio da tributação da riqueza efectivamente trans-
mitida por negócio inter vivos ou mortis causa.
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A regra proclamada no corpo do art.o 20o do Código do Imposto
Municipal da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações (doravante
apenas Código da Sisa) de que o imposto sobre as sucessões e doações
é liquidado pelo valor dos bens transmitidos outra coisa não representa
assim do que um postulado daquele princípio informador do tipo
deste tributo.

Mas como esse valor pode dizer respeito às mais diferentes ex-
pressões com que a riqueza económica se pode apresentar, ou dizer
respeito aos mais diversos bens económico-jurídicos que podem ser
objecto de transmissão fiscal, o legislador teve a necessidade de enun-
ciar os critérios de determinação ou de como se acha o valor dos
bens transmitidos.

Cada um destes critérios legais representa, assim, o critério de
mensuração do valor de transmissão desse tipo de bens.

Ao determinar que «o valor das quotas ou partes em sociedades
que não sejam por acções», que continuem com o herdeiro ou le-
gatário, se determina pelo último balanço, a regra 3.a do § 3o do
citado art.o 20o do Código da Sisa está simplesmente a dizer que
o valor que resultar do balanço desse tipo de sociedades, eviden-
temente, organizado de acordo ou segundo as respectivas normas
contabilísticas legais, é o valor legalmente considerado como sendo
o dos bens transmitidos.

Quer dizer, o legislador entendeu que tal balanço, enquanto re-
sultado do cumprimento de certas regras, é que espelha o valor da
respectiva riqueza imaterial ou fiduciária que está em causa, como
são as quotas das sociedades.

É dentro deste entendimento que tem de ser interpretada também
a regra 4.a do mesmo parágrafo e o preceito procedimental que lhe
está associado do art o 77o do mesmo código que se referem à pos-
sibilidade do valor das quotas ser determinado em função da expressão
de um balanço corrigido e, consequentemente, à possibilidade de cor-
recção do valor desse balanço.

Todavia, ao admitir a possibilidade de correcção do valor do ba-
lanço, a lei está apenas a dizer que o balanço deverá ser tido em
conta pela expressão com que ele tem de ser organizado à face das
respectivas normas de contabilidade legal - limitando-se a tanto os
poderes de correcção da administração fiscal concedidos no falado
art.o 77o -, e não que ele deva ser determinado por aplicação das
demais regras, como as da regra 5.a, do citado parágrafo do art.o
20o do Código da Sisa.

Na verdade, estas outras regras são outros critérios de determinação
de outros tipos de riqueza transmitida qua tale e não como elemento
integrante de outra riqueza fiduciária transmitida.

Não pode confundir-se o valor de riqueza transmitida que está
imediatamente expresso em acções cotadas na bolsa ou em parti-
cipações financeiras que podem ser imediatamente vendidas pelo her-
deiro ou legatário com o valor das quotas em sociedades que não
são por acções em cujo património figurem aquelas acções ou par-
ticipações financeiras.

O valor de balanço destas não é uma mera resultante do valor
que tais elementos tenham no património das empresas participadas
mas também de todos os outros elementos positivos e negativos pró-
prios da empresa participante que têm expressão contabilística naquele
segundo as respectivas normas legais.

Aliás, não se vê a razão porque é que se haveria de atender, à
margem do que a lei que, então, em 31.12.88, regulava a contabilização
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das imobilizações financeiras e ao abrigo da qual foi elaborado a
balanço da Porto Editora, L.da, (o POC segundo a versão do DL.
n.o 47/77, de 7 de Fevereiro) e que dispunha que se deveria atender
ao valor de aquisição dos elementos em causa, ao valor de balanço
das sociedades participadas e não atender também ao valor de balanço
da sociedade participante, como fez a administração fiscal.

Ao agir por esta forma, a administração mais não fez do que corrigir
o balanço por aplicação retroactiva de uma lei que só posteriormente
veio determinar que se seguisse, na elaboração do POC, relativamente
a esses elementos, o método de equivalência patrimonial que «consiste
na substituição no balanço da empresa consolidante do valor con-
tabilístico das partes de capital por ela detidas que proporcionalmente
lhe corresponde nos capitais próprios da empresa participada» ( ponto
n.o 13.3 do POC na versão do DL. n.o 238/91, de 2 de Julho, aprovado
por exigências da adesão à CEE).

Ao tempo em que foi elaborado o balanço a lei rezava que «as
imobilizações financeiras são registadas ao custo de aquisição; para
efeitos de balanço, quando se verifiquem perdas potenciais, pode-se
constituir provisão por esse motivo; no caso de ganhos potenciais,
mantêm-se os custos de aquisição» (inciso 2.4 do ponto XII - Va-
lorimetria - do POC na versão do DL. n.o 47/77, então em vigor).

A lei de então assentava numa outra filosofia quanto à relevância
no balanço das sociedades participantes e na consequente valorização
das suas quotas do valor das participações financeiras nas sociedades
participadas que assentava sobre a consideração de que os ganhos
destas eram meramente potenciais, com o fito de que o balanço desse
sempre uma imagem tanto quanto possível não conjuntural do valor
da empresa.

Não se esgrima contra a tese que aqui se defende que a lei permite,
no § 2o do art.o 77o do Código da Sisa, a avaliação dos bens subes-
timados e que, por isso, o balanço pode ser corrigido com recurso
a normas próprias do respectivo código.

Tal não é assim. Só será legítimo falar-se de subestimação de valores
do activo quando a sua contabilização não esteja feita pelo valor
que as leis contabilísticas mandam ter em conta. É que não poderá
fazer-se qualquer comparação sem um referente.

Por outro lado, o facto da lei apenas autorizar essa avaliação quando
a escrita contabilística não permitir a correcção é sinal de que lhe
continua a conferir credibilidade para efeitos do concreto imposto.

Também a questão da correcção do balanço por correcção do valor
das provisões tem de ser resolvida unicamente em função dos termos
em que a lei de organização do balanço as manda ter em conta.

Se as provisões se consideram regularmente constituídas para efeitos
do balanço elaborado em certo momento, porque se consideram existir
os fundamentos de facto que legalmente autorizam a sua constituição
e o respectivo montante, em função da natureza dos factos e da pre-
visibilidade da sua verificação futura (art.o 33o do C.C.I. sob cuja
égide se constituiu a relação controvertida) não se vê razão para
imputar depois retroactivamente o montante das provisões não uti-
lizadas ao balanço em que figuraram e só poderiam figurar por na-
tureza como custos provisionais.

A correcção da constituição das provisões só poderá ser avaliada
em função das normas aplicáveis no momento em que o balanço
que as incluiu foi elaborado.

Nem outra solução resulta, ao contrário do sustentado na sentença,
do § 2o do arto 33o do C. C. Industrial.
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É que este preceito não manda imputar retroactivamente as pro-
visões como proveitos ao ano da sua constituição e, consequentemente,
ao seu balanço, mas ao ano em que deveriam ocorrer os factos cujo
risco de verificação futura acautelavam.

Ora, vindo assente, na decisão recorrida, que o balanço da sociedade
Porto Editora, L.da, que foi corrigido pela comissão de avaliação tinha
sido elaborado com obediência aos sãos princípios de contabilidade
legais aprovados pelo POC, torna-se evidente que não poderia ele
ser objecto da correcção efectuada e que, consequentemente, sofre
de ilegalidade o acto de fixação do valor de balanço desta sociedade
e de determinação do valor de metade da quota de 5 400 000$00
na mesma sociedade que foi transmitida ao recorrido no tocante à
diferença entre o valor atribuído de 43.443.693$00 e o decorrente
do balanço sem aquela correcção de 10.283.793$00.

Por isso não pode a decisão que julgou não existir tal ilegalidade
ser confirmada.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em, concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida
e anular o acto de fixação do valor da referida quota na expressão
que foi impugnada (diferença entre 43.443.683$00 e 10.283.793$00).

Sem custas por delas estar isenta a recorrida.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Benjamim Silva Rodri-
gues — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Martins
(concordo com a decisão de fundo — e sua fundamentação — mas
propendi a suscitar oficiosamente - e julgar procedente - a questão
prévia da incompetência do STA em razão da hierarquia por o recurso
versar também matéria de facto — não dada como provada na sen-
tença -, no ponto em que o recorrente alega (fls. 134 - conclusão
10a) que ”nenhum dos balanços das participadas foi apreciado crítica
e comparativamente com a realidade, tendo para efeitos de valoração
da participação da sociedade participante sido aceites os balanços
como aprovados (...), podendo muito bem acontecer que o valor retido
pela Administração Fiscal estivesse artificialmente empolado”).

Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

RECURSO No 20.979 de que é recorrente Clube de Campismo de
Lisboa e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

O Clube de Campismo de Lisboa, não se conformando com a sen-
tença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, que lhe julgou
improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação adicional
do IRC, relativo ao exercício de 1989, dela interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro conclusivo:

1 — O Clube de Campismo de Lisboa é uma Associação Desportiva,
com a natureza jurídica de Pessoa Colectiva de Utilidade Pública,
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como tal reconhecida nos termos do DL no 460/77, de 7/4, conforme
publicação no DR, II Série, no 299, de 30 de Dezembro de 1978,
que tem por finalidade ”Divulgar, promover e facilitar a prática de
todas as modalidades de campismo através de acampamentos colec-
tivos, passeios, provas de marcha e de orientação, organizações para
jovens e outras actividades semelhantes.

2 — Tal como se afirma na douta sentença recorrida ”As actividades
a que o impugnante se dedica e descritas nos seus Estatutos, têm
carácter cultural, desportivo e recreativo”.

3 — O Clube de Campismo de Lisboa reúne todos os requisitos
exigidos no no 2 do art. 10o do Código do Imposto Sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas, relativas às isenções das actividades culturais,
recreativas e desportivas, para poder beneficiar da isenção prevista
no no 1 do mesmo artigo.

4 — Na liquidação do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas relativa ao exercício de 1989, o Clube de Campismo de
Lisboa seguiu, aliás, as instruções emanadas da Administração Fiscal.

5 — A douta sentença recorrida fez errada qualificação das ac-
tividades estatutariamente definidas e não atendeu aos factos tribu-
tários, violando o disposto no art. 10o do CIRC, pelo que deve ser
revogada.

O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., opinou pela
incompetência, em razão da hierarquia, deste tribunal, para conhecer
do recurso por nele se questionar também matéria de facto.

Ouvida a recorrente, alegou que no recurso se discute apenas ma-
téria do direito pelo que é este o Tribunal competente por dele
conhecer.

Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
questão suscitada pelo Mo Po pois que logra prioridade.

A dado passo da sentença recorrida refere-se o seguinte:
”E, efectivamente o impugnante tem também como fim estatutário

o de instalar, administrar a manter parques de campismo, de férias,
casas-abrigo.

. . . no âmbito desta finalidade estatutária o impugnante faz a me-
diação entre a oferta e a procura com o objectivo da obtenção de
lucros, o que se traduz económica e fiscalmente, no exercício da ac-
tividade comercial”.

Nas conclusões 1a e 2a do recurso alega o recorrente que tem
por finalidade ”divulgar, promover e facilitar a prática de todas as
modalidades de campismo através de acampamentos colectivos, pas-
seios, provas de marcha e de orientação, organizações para jovens
e outras actividades semelhantes” e que as actividades a que o im-
pugnante se dedica e descritas nos seus Estatutos, têm carácter cul-
tural, desportivo e recreativo”.

E afirma, na conclusão 3a que reúne todos os requisitos exigidos
no no 2 do art. 10o do C.I.R.C.

Do confronto da decisão recorrida com as conclusões do recurso,
na parte em evidência, resulta existir controvérsia factual a dirimir.

Na verdade, o recorrente sustenta que as suas actividades tem ape-
nas carácter cultural, desportivo e recreativo; todavia, o Mo Juiz ”a
quo” sustenta que, para além daquelas, aquele faz mediação entre
a oferta e a procura com o objectivo da obtenção de lucros, o que
se traduz económica e fiscalmente no exercício da actividade co-
mercial.
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Em suma, a sentença recorrida imputa também ao recorrente uma
actividade lucrativa, de mediação entre a oferta e a procura, que
esta nega.

Ora, a questão de saber se o recorrente exerceu ou não esta ac-
tividade logra enquadramento no plano factual, pois que se trata de
captar uma ocorrência da vida real, em nada se prendendo com a
interpretação e aplicação da lei.

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

Assim, julgando procedente a questão suscitada pelo Mo Po, de-
clara-se incompetente, em razão da hierarquia, este S.T.A., nos termos
dos art. 32o, no 1, al. b) e 41o no 1, al. a) do E.T.A.F., e competente,
par ao efeito, o T.T. de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000.00
(vinte mil escudos).

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Agostinho de Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Processo. Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais de
1a instância, a Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo apenas conhece dos re-
cursos - recursos per saltum - matéria de direito.

2 — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto,
aquela Secção de Contencioso Tributário é incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo
competente para conhecer desse recurso o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

RECURSO No 21.042 em que é recorrente Sefortec - Gabinete de
Estudos, 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:

SEFORTEC - Gabinete de Estudos, Lda, p.c.507841628, com sede
na Rua Mestre Manuel, nos 24-A e 24-B, Costa da Caparica, 2825,
Monte da Caparica, Almada, veio interpor recurso da sentença do
Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Setúbal que julgou
improcedente a impugnação judicial deduzida que mantivera a li-
quidação da contribuição industrial, grupo B, de 1987, da quantia
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de 6.588.640$ 481.331$ de imposto extraordinário e 6.103.806$ de
juros compensatórios, formulando as seguintes conclusões:

1. Vem o presente recurso interposto da douta sentença de
fls.128/134vo que julgou improcedente por não provada a impugnação
de fls.2/51, mantendo a liquidação impugnada.

2. A ora recorrente (R) foi notificada pela 3a Repartição de Finanças
de Almada, nos termos do ofício de fls.23, para pagar as quantias
de 6.588.640$, 481.334$ e 6.103.806$ que lhe foram liquidadas, adi-
cionalmente, em contribuição industrial, Grupo A, ano de 1987, im-
posto extraordinário e juros compensatórios, respectivamente.

3. A aqui R impugnou aquelas liquidações, alegando:
a) Notificação deficiente; vício de fundamentação;
b) Preterição de formalidades legais;
c) Dupla violação de lei;
d) Errónea quantificação do lucro tributável.
4. A R restringe os fundamentos do presente recurso à errónea

quantificação do lucro tributável decorrente do recurso a índices de
rentabilidade fiscal superiores aos que foram apurados para o sector,
sem qualquer justificação ou fundamentação.

5. A douta sentença recorrida, ao apreciar o invocado fundamento
da errónea quantificação do lucro tributável, decidiu que se tratava
de matéria “insindicável por caber à Administração fiscal numa zona
de liberdade, de livre apreciação, aprecia tal matéria discricionaria-
mente. Apenas com fundamento em erro, preterição de formalidades
legais ou qualquer outra ilegalidade que as inquina é possível a sua
sindicabilidade, que no caso se não mostra ter existido”.

6. Tal decisão é insubsistente.
7. Em primeiro lugar, porque se trata da matéria que hoje, se

considera expressamente abrangida na competência dos tribunais tri-
butários (arts.268, no4, da CRP e 23 do CPT).

8. Em primeiro lugar, porque nenhuma fundamentação foi dada
para a utilização, no caso, do índice de rentabilidade fiscal de 9,2 %,
superior ao que foi aprovado para o sector (7,84 %) em termos na-
cionais, inobservado, assim, o disposto nos arts.81 e 82 do CPT.

Contra-alegando, o digno representante da Fazenda Pública de-
fende que a sentença recorrida não merece qualquer censura devendo
o recurso ser considerado improcedente por o R não ter apresentado
pareceres periciais único meio idóneo, nos termos da parte final do
no2 do art. 136 do CPT pelo que a não apresentação do único meio
legalmente idóneo, não poderia proceder a impugnação deduzida.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso não versa exclusivamente matéria de direito pelo que este
Supremo Tribunal é incompetente em razão da hierarquia, por a
R nas suas alegações e respectivas conclusões - 8a - sustenta que
o índice de rentabilidade fiscal apurado para o sector, em termos
nacionais, ser de 7,84 % e na sentença recorrida não ter sido dado
como provado que o referido índice fosse o indicado pela R.

Ouvidas as partes para se pronunciar sobre a questão, nenhuma
veio ao processo.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Esta questão de incompetência em razão da hierarquia levantada

pelo distinto magistrado do Ministério Público - que é de conhe-
cimento oficioso - é de interesse e ordem pública e o seu conhecimento
precede o que outra matéria e a sua procedência prejudica o co-
nhecimento de qualquer outra (arts.3 da LPTA, 45, no2, do CPT
e 102, no1, do CPC).
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Analisando as conclusões do recurso - e são estas que delimitam
o objecto do recurso (art.684, no3, do CPC) - apura-se que a R alega
que «nenhuma fundamentação foi dada a utilização, no caso, do índice
de rentabilidade fiscal de 9,2 %m superior ao que foi apurado para
o sector (7,84 %) em termos nacionais, inobservando, assim, o disposto
nos arts.81 e 82 do CPT).»

Por seu lado, na sentença recorrida não é dado como provado
que o referido índice fosse o indicado pela R, limitando-se a referir
que nada demonstra que a contribuinte tenha tido um índice de ren-
tabilidade inferior à média nacional o qual foi considerado de 9,2 %
nas estatísticas da DGCI.

Portanto, o que está em causa é uma questão de prova - saber
qual foi o índice rentabilidade fiscal, se o fixado pelo Mo Juiz recorrido
- 9,2 % constante das estatísticas da DGCI - se o de 7,84 % indicado
pela R como o normal, em termos nacionais para sector ou qualquer
outro.

Tudo isto significa que há matéria de facto a apreciar que há factos
a provar o que revela que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito.

Esta circunstância tem como efeito tomar esta Secção de Con-
tencioso Tributário como incompetente em razão da hierarquia, por,
nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a

instância - recursos per saltum apenas conhecer de matéria de direito
(arts.21, no4, 32, no1, alínea b), 41, no1, alínea a), do ETAF e 167
do CPT).

2. Em seguimento do exposto, é procedente a questão de incom-
petência em razão da hierarquia suscitada pelo distinto magistrado
do Ministério Público, pelo que é competente para conhecer do re-
curso o Tribunal Tributário de 2a Instância (art. 47, no3, do CPT).

Nestes termos, acordam em declarar incompetente esta Secção de
Contencioso Tributário do STA em razão da hierarquia, declarando,
para conhecer do recurso, competente o Tribunal Tributário de 2a

Instância (arts.4, no1, da LPTA e 47, nos 2 e 3, do CPT).
São devidas custas pela R, fixando-se a taxa de justiça em trinta

(30.000$) mil escudos e a procuradoria em quarenta (40 %) por cento.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Recurso no 21.048 em que é recorrente José Maria Pereira Borges
e Maria Augusta Simões de Almeida e recorrido Fazenda Pública
e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr.FONSECA LIMÃO.

No T.T. de 2a Instância, por despacho do Juiz Relator, a fls.120.
foi indeferido um pedido de apoio judiciário, formulado por José
Maria Pereira Borges, a fls.84, após a elaboração e notificação da
conta de custas de fls.82.

Desse despacho foi interposto recurso, a fls.122, para este S.T.A.
pedindo-se a sua revogação (fl.134).
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O recurso foi admitido por despacho de fls.124 e ordenada a sua
subida a fls.139.

Neste S.T.A., o Exmo Magistrado do MoPo foi de parecer que o
recurso não merecia provimento (v.fls.141).

Por despacho do relator, a fls.141vo e seguintes, foi decidido rejeitar
o recurso por ter por objecto um despacho do relator.

Deste despacho reclamaram para a conferência o MoPo e os re-
querentes, tendo estes traçado o seguinte quadro conclusivo:

1) O art.41o do DL.387-B/87, de 29/12, remissivamente, identifica
as competências do relator, no âmbito do referido diploma, como
as que são cometidas ao Juiz da causa.

2) Tais competências são de natureza judicativa - decisória incum-
bindo, por conseguinte, ao relator a plenitude da jurisdição dos tri-
bunais superiores em matéria de pedido de apoio judiciário perante
estes formulado.

3) Assim, do despacho do relator que indeferiu liminarmente o
pedido de apoio judiciário formulado perante o tribunal superior,
há lugar à interposição do recurso de agravo e não à prévia reclamação
para a conferência, nos termos das disposições conjugadas dos arts.
41o, 26o no1 e 35o, todos do DL.387-B/87, de 29/12.

4) Tal constitui, aliás, jurisprudência unânime do S.Tribunal de
Justiça (cfr. Acórdão de 14/10/93 in BMJ 430; Acórdão de 14/10/93
in BMJ. 450 fs.352; Acórdão de 2/2/93 in BMJ 424 pg.557; e Acs.
de 3/5/93, proferidos nos recursos nos 78403 e 82303, sumariados por
Salvador da Costa, in Acesso ao Direito e aos Tribunais, pg.25, Ed.
Rei dos Livros 1996.

Corridos os vistos, cumpre conhecer.
A questão a decidir consiste em saber se, do despacho do relator,

proferido no T.T. de 2a Instância, indeferindo pedido de apoio ju-
diciário, cabe recurso para o S.T.A..

Nos termos do art.754o al.b) do C.P.Civil, aplicável por força do
art.2o al.f) do C.P.T., cabe recurso de agravo do acórdão da Relação
de que seja admissível recurso...

Por outro lado, de harmonia com o disposto no art.700o no3 do
C.P.Civil... quando a parte se considere prejudicada por qualquer
despacho do relator... pode requerer que sobre a matéria do despacho
recaia acórdão.

E, como preceitua o art.687o no4 do C.P.Civil, a decisão que admita
o recurso... não vincula o tribunal superior.

Destas disposições legais resulta, como regra geral, que, na 2a Ins-
tância só é lícito recorrer de acórdãos e que a decisão que admita
um recurso não vincula o tribunal superior.

Por outro lado, é também e apenas do acórdão do T.T. de 2a

Instância que esta Secção do Contencioso Tributário do S.T.A. co-
nhece (v. art.33 no1 al.c) do E.T.A.F.).

Volvendo ao caso dos autos, temos que a decisão recorrida é um
despacho do Juiz Relator, proferido no T.T. de 2a Instância, negando
um pedido de apoio judiciário.

Será imediatamente recorrível para este S.T.A.? Ou deverá sus-
citar-se, previamente, a intervenção da conferência?

Sabido é, como acentuam os reclamantes, que o regime de apoio
judiciário é aplicável em todos os tribunais, qualquer que seja a forma
do processo, pode ser requerido em qualquer estado da causa, é con-
cedido ou indeferido pelo juiz da causa ou, nos tribunais superiores,
pelo relator (v. art.16o no1, 17o, 21o, 31o no4 e 41o da Lei 387-B/87,
de 29/12).
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E também é certo que, das decisões proferidos sobre apoio ju-
diciário, cabe sempre agravo (art.39o).

Do confronto dos art.41o e 39o do referido diploma legal resulta
que o relator é competente para conceder ou denegar o apoio ju-
diciário, sem necessidade de intervenção da conferência (v. Ac. S.T.J.
de 14/10/93, B.M.J. 430, pg.352), e que as decisões sobre o apoio
judiciário são susceptíveis de recurso.

Porém, que decisões?
Se forem da 1a Instância dúvidas não restam que delas cabe recurso.
Todavia, se forem de 2a Instância, como é o caso dos autos, ne-

cessário se torna que assumam a natureza de acórdãos pois, como
vimos, este é um dos requisitos de recorribilidade para o tribunal
superior.

Assim, face a um despacho do relator, que conceda ou denegue
o apoio judiciário, a parte inconformada deve provocar a intervenção
da conferência mediante a reclamação a que alude o art.700o do
C.P.Civil; e se, com a decisão que esta vier a tomar, a parte que
com ela não se conformar, deverá, então sim, interpor o competente
recurso.

É, de resto, esta a doutrina do Ac. S.T.J., de 2/2/93, in B.M.J.
424/557, citado pelo requerente, como se pode ver do seguinte excerto:

“No incidente de apoio judiciário, a competência para decidir cabe,
em principio ao relator - art.41o do D.L. 387-B/87 - podendo re-
clamar-se do despacho deste para a conferência, nos termos do art.700o

no3 do Código de Processo Civil.”
E bem se compreende que assim seja.
Na verdade, perante um despacho desfavorável do Relator , para

quê chamar o Tribunal Superior se aquele onde o mesmo foi proferido
ainda tem a possibilidade de se pronunciar em conferência?

Não seria razoável e, como vimos, desconforme à lei.
Termos em que se acorda em, indeferindo as reclamações, manter

o despacho reclamado.
Custas pelo requerente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00

(vinte mil escudos).

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Agostinho Castro
Martins. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro - Indeferimento liminar - Alegação Posse
- Propriedade - Transferência - Aquisição derivada.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em embargos de terceiro, no contencioso tributário, não
pode levantar-se a questão da propriedade - art.320 do
CPT.

2 — Esta transfere-se por mero efeito do contrato (princípio
da transferência consensual do domínio: consensus parit
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proprietatem) - art.408 do Cód. Civil -, sendo de presumir
para se tratar de uma aquisição derivada, igual trans-
ferência da posse - posse causal.

3 — Todavia, tal presunção refere-se apenas à prova, não dis-
pensando a alegação, na respectiva petição inicial, dos
factos concretizadores da posse, no seu duplo fundamen-
to: o corpus e o animus.

4 — Inexistindo tal alegação, os embargos improcedem ne-
cessariamente pelo que se justifica, então, o respectivo
indeferimento liminar.

Recurso n.o 21.059 em que é recorrente José Mendes de Queirós
e recorrido Fazenda Pública. Relator o Exmo Sr. Conso Dr. BRAN-
DÃO DE PINHO.

Acordam na Secção de Contenciosos Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por José Mendes
de Queirós, com os demais sinais dos autos, do acórdão do TT de
2a Instância, proferido em 6Fev96, que negou provimento ao recurso
que o mesmo interpusera da sentença que, por manifesta improce-
dência, indeferiu liminarmente os embargos que aquele deduzira con-
tra a penhora de um prédio urbano, efectuada na execução fiscal
no185693/101489.7, da Repartição de Finanças de Penafiel.

Fundamentou-se aquele aresto em que, sendo os embargos de ter-
ceiro um meio judicial de defesa da posse - caracterizada por dois
elementos: o corpus e o animus -, «o embargante tem que alegar
e provar a posse real e efectiva da coisa que a diligência judicial
fez apreender», «isto é, deve indicar os factos que sirvam de fun-
damento à acção (v. art.467 no1 al.c) do C.P.Civil)», sendo que, nos
autos, apenas vem alegado um direito de propriedade sobre o bem
penhorado, dele fazendo o embargante derivar, como sua consequên-
cia, a sua posse, sem que tenha alegado, «pois, factos materiais que,
a provarem-se, demonstrem que, para além de proprietário, tinha
também posse real e efectiva sobre o bem penhorado», não bastando
«alegar e provar a propriedade» já que, do proprietário que não tenha
a posse, não é permitido embargar.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«a) Referiu... ser o possuidor do prédio em questão.
b) Para tanto exibiu o título público da aquisição.
c) Provou a aquisição do bem e a sua propriedade, o que entendemos

ser o bastante para legitimar a sua posse, (passou a tratar a coisa
sua, possuiu-a desde logo).

d) Aquando da aquisição, tomou o recorrente todas as precauções
de um comprador normal, certificou-se que sobre o imóvel não pen-
diam quaisquer ónus, que nada era devido à Fazenda, enfim verificou
que tudo estava em ordem, como estava de facto.

c) Exerce hoje, como sempre exerceu, a posse sobre o imóvel,
de boa fé, à vista de todos, sem qualquer oposição.

d) Tomou posse do imóvel, apossou-se dele, só depois tendo a
Fazenda Nacional pretendido fazer valer os seus direitos, desatem-
padamente e erradamente».

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmo Magistrado do M.P. emitiu o seguinte parecer:
«Na petição inicial, o recorrente alega a aquisição da propriedade,

concluindo que, por efeito dela, era possuidor.
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Além de se tratar de conclusão jurídica, ela nem sequer é exacta,
pois, da propriedade, não deriva necessariamente a posse.

Nos embargos de terceiro deduzidos em execução fiscal, não pode
discutir-se a propriedade - art.320 do CPT -, pelo que a alegação
dela é irrelevante.

A posse é, assim, o único fundamento dos embargos.
O recorrente não alegou, na petição, quaisquer actos ou factos

que integrassem ou de que se pudesse concluir a sua posse o imóvel
penhorado.

Consequentemente, o recurso não pode merecer provimento».
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois:
A questão dos autos - como logo o assinala o aresto recorrido

- consiste em saber se o embargante alegou, na petição inicial, factos
susceptíveis de concretizarem a posse, fundamento dos embargos.

Ora, aquele refere - art.1o - que, «no dia 3 de Junho de 1994,
no Cartório Notarial de Penafiel, por escritura de compra e venda,
adquiriu ao executado e esposa, o prédio identificado nos Autos de
Penhora juntos», o qual, aliás, já lhe estava hipotecado, desde 21
de Maio de 1993, por escritura pública de confissão de dívida e hi-
poteca...» - art.2o -, sendo ele embargante «o verdadeiro possuidor
do prédio em questão, cuja posse lhe alheio por justo titulo de compra
e venda» - arto9o.

Os embargos de terceiro, nos precisos termos dos art1́285 do Cód.
Civil e 1037 do C.P.Civil, destinam-se à defesa da posse contra qual-
quer diligência ordenada judicialmente, maxime a penhora.

Cfr. os art 319 e 320 do CPT.
Tal meio processual tem a mesma natureza e função das acções

possessórias - Cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Cód. Civil Ano-
tado, vol.3o, pág.52-, procurando justamente nele defender-se a posse
contra uma diligência judicial.

Como se disse, o embargante alegou a aquisição do prédio, daí
lhe advindo a sua posse.

A propriedade transfere-se por mero efeito do contrato (princípio
da transferência consensual do domínio: consensus parit proprietatem)
- art.405 do Cód. Civil -, sendo de presumir, por se tratar de uma
aquisição derivada, igual transferência de posse - posse causal - cfr.
Lebre de Freitas, A Acção Executiva, pág.227.

Trata-se de um contrato dito real (quoad effectum), já que tem
como efeito imediato a constituição - extinção de um direito real;
e não de um contrato propriamente real (quoad constitucionem) que
exige a entrega da coisa como elemento da sua formação.

Cfr. Antunes Varela in RLJ. 118-286.
E, nos termos dos art 1040 no1 e 467 no1 al.c) do C. P. Civil,

o embargante tem de alegar, na respectiva petição, os factos con-
cretizadores da posse, no seu duplo fundamento: o corpus e o animus.

É, que, por um lado, aquela presunção não se refere a tal alegação,
apenas dispensando a prova dos mesmos factos.

E, por outro, em contencioso tributário, a questão da propriedade
não pode levantar-se, em embargos de terceiro - art.320 do CPT.

Ainda, a propriedade não implica, só por si, a existência da posse,
à data da penhora já que os respectivos titulares podem não coincidir
na mesma pessoa.
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Em suma: o embargante tem de alegar - e provar, se for o caso
- factos que concretizem a aludida posse - cfr. Alfredo de Sousa e
J. paixão, CPT Anotado, pags. 619 nota 6 e 620 nota 11 -, entendida
nos seus dois elementos constitutivos: «o corpus que consiste na sub-
missão da coisa à vontade do sujeito, com continuada possibilidade
de actuação material sobre ela, e o animus, traduzido na intenção
de agir como titular do direito que o exercício do poder de facto
sobre a coisa se refere», como se assinala no acórdão recorrido.

Cfr. Oliveira Ascenção, Direitos Reais, págs.244/46.
O que não fez, nos termos expostos pois, como se disse, se limitou

a alegar a aquisição da propriedade e, em consequência, a presumida
posse daquela resultante - cfr. nomeadamente os art1́o e 9o da petição.

Certo que, como este Tribunal tem constantemente assinalado, o
indeferimento liminar radica em razões de economia processual: se
o procedimento é necessariamente inviável, não há razão para que
a instância prossiga.

Tal inviabilidade, concretize-se ela por um vício de forma ou por
um vício substancial, terá de ser apreciada cautelosamente, de modo
a que apenas se decrete quando o seguimento do respectivo meio
processual «não tenha razão alguma se ser», «seja desperdício ma-
nifesto de actividade judicial».

Cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. II, pág.315.
Nos demais casos, deverá ele seguir, com intervenção dos inte-

ressados e do MP., a quem, orgânica e constitucionalmente, cumpre
a defesa da legalidade.

Todavia, no caso dos autos, a predita falta de alegação compromete
irremediavelmente o êxito dos embargos, sendo, pois, manifesta a
improcedência, o que implica efectivamente a sua rejeição liminar
- art2́91 al.c) e 319 no1, ambos do CPT.

Como vem julgado.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-

firmando-se o aresto recorrido.
Custas pelo embargante, com procuradoria de 60%.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques
Meira. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Contribuição autárquica. Isenções. Cooperativas de habitação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A isenção de contribuição predial consagrada no artigo
3o, 1, a), do DL. no 456/80, de 9/X, não foi mantida
pelo artigo 3o do DL no 442-C/88, de 30/XI.

II — Inexiste, hoje, lei que contemple as cooperativas de isen-
ção de contribuição autárquica.
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Recurso n.o 21.080, em que foi Recorrente Cooperativa de Habitação
e Construção Económica Unidade e Acção CRL e Recorrida a
Fazenda Pública. Relator o Exmo Conso Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

Inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Setúbal que julgou improcedente a presente impugnação judicial
a liquidação de contribuição autárquica do ano de 1993, vem até
nós a impugnante Cooperativa de Habitação e Construção Económica
Unidade e Acção, CRL, com sede em Sines, assim rematando a sua
alegação de recurso:

1. Como cooperativa constituída de acordo com a respectiva le-
gislação, beneficiava a ora recorrente de isenção de contribuição pre-
dial relativa aos prédios destinados ao exercício da sua actividade
estatutária artos 3o, 1, a), e 5a do DL 456/86 (a qual caducaria logo
que aos bens fosse dado destino diferente do prescrito);

2. Tal isenção foi mantida pelo artigo 3o do DL no 442-C/88, que
aprovou o Código da Contribuição Autárquica;

3. A rct. entregou aos seus cooperantes, para habitação destes,
os fogos identificados nos autos, mas, ao proceder a tal entrega, está
ela a cumprir os fins para que foi criada - satisfação sem fins lucrativos,
das necessidades habitacionais dos seus membros;

4. Neste sentido, decidiram os Acórdãos do STA de 26/X/88 e
13/X/93;

5. Assim sendo, existiu errado apuramento da situação tributária
e uma ilegalidade do acto tributário, pelo que a sentença recorrida,
ao não julgar procedente a impugnação, violou o disposto nos citados
artigos 3o, 1, a), do DL. no 456/80 e 3o do DL. 442-C/88.

Contra-alegando, a Fazenda Pública pugna pela improcedência do
recurso.

Também o Exmo Magistrado do Ministério Público junto desta
formação entende que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância considerou provados os seguintes factos:

a) Por requerimento entrado na Repartição de Finanças em
15.IV.1992, a ora impugnante requereu isenção de contribuição predial
autárquica (sic) pelo período de 10 anos, com início em 1.I.1992 e
dos prédios, inscritos na matriz sob os artigos 4383, 4384, 4385, 4386,
4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393 e 4394, por preencher todos
os requisitos para lhe ser reconhecida a isenção requerida;

b) Tal requerimento foi apreciado à luz do disposto no artigo 12o,
4 e 6, do CCA e deferida em parte, apenas sendo concedida isenção
para o ano de 1993 e somente quanto aos prédios a que respeitam
as inscrições matriciais nos 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393
e 4394;

c) Do atinente despacho não foi interposto qualquer recurso;
d) A liquidação de contribuição autárquica impugnada reporta-se

aos rendimentos dos prédios inscritos na matriz, sob os artos 4383,
4384, 4385 e 4386, do ano de 1993, no total de 390844$00, com o
termo do pagamento voluntário ocorrido em 30.IV.1994 e a p.i. da
presente impugnação deu entrada na R.F. em 3.VII. 1994;

e) No âmbito do objecto, social da impugnante, esta promoveu
a construção de doze blocos de fogos, no total de 96 localizados
em Sines;
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f) Após a conclusão dos fogos, foram os mesmos entregues a outros
tantos cooperadores, que neles instalaram as respectivas residências,
o que ocorreu nos anos de 1982 e 1983;

g) Os fogos foram entregues aos cooperadores por entrega da ora
impugnante, não tendo sido efectuada escritura pública de compra
e venda, nem contrato-promessa de compra e venda;

h) Os cooperadores a quem foram atribuídos os fogos pagam à
ora impugnante amortizações mensais por conta do preço final de
fogo, podendo tal período de tempo atingir os dez anos;

i) Os prédios urbanos em causa foram inscritos na matriz pelas
declarações modelo 129, figurando a ora impugnante como titular
do rendimento.

Este o quadro factual disponível, posto que acolhido pelas partes.
A questão decidenda é a de saber, se a isenção da contribuição

predial de que a Rct., Cooperativa de Habitação e Construção Eco-
nómica, beneficiava relativamente a prédios destinados ao exercício
da sua actividade estatutária, nos termos dos artigos 3o, 1, a), e 5o

do DL. no 456/80, de 9/X, foi mantida pelo artigo 3o do DL. no

442-C/88, de 30/XI, que aprovou o CCA.
Segundo a alínea a) do no 1 do artigo 3o do sobredito DL. no

456/80, as cooperativas estavam ”isentas de contribuição predial re-
lativa aos prédios destinados ao exercício da sua actividade es-
tatutária”.

Tratava-se de uma isenção subjectiva permanente, que a recorrente
defende ter sido mantida pelo artigo 3o do DL. no 442-C já citado.

Mas não tem razão, como prontamente se alcança da simples leitura
de tal preceito, que assim reza:

”As isenções temporárias que tenham sido concedidas ao abrigo
da disposição do Código da Contribuição Predial (...) e demais le-
gislação anterior ao presente diploma manter-se-ão até à sua extinção
referidas à contribuição autárquica”.

Seguramente, a manutenção da isenção de contribuição autárquica
aqui consagrada respeita, tão só, a isenção temporária, não contem-
plando, pois, a anterior situação de favor da ora recorrente.

É sabido que as isenções fiscais têm de ser estabelecidas por lei
artigo 106o, 2, da contribuição.

Por outro lado, as mesmas por contrariarem o princípio da ge-
neralidade, são de natureza excepcional face à tributação - regra (Nuno
Sá Gomes, teoria Geral dos Benefícios Fiscais, in CTF 359, págs.
58 e segs).

A partir de 1.I.1989, deixou de haver contribuição predial e as
isenções de contribuição autárquica ou constam do respectivo código
(artigo 12o), ou do Estatuto dos Benefícios Fiscais (DL. no 215/89,
de 1/VII - artigos 50o a 55o) ou de acordo celebrado com o Estado
(artigo 5o do DL. 442-C/88, arto 8o, 2, do DL. 215/89 e arto 49o-A
do EBF (com a redacção do DL. no 95/90, de 20.III - arto 3o, 2).

São estas normas que regulam as isenções da contribuição au-
tárquica.

Ora, em nenhuma delas as cooperativas são contempladas, por
isso que estão sujeitas a tal imposto, como entendido na sentença
recorrida, onde, portanto, violados não foram os preceitos apontados
na última conclusão da alegação da recorrente.

Por último, dir-se-á que a invocação dos acórdãos desta Secção
de 26.X.88 e de 13.X.93 é impertinente, já que diferente a questão
neles tratada, qual era a de saber se caducava a isenção de contribuição
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predial do falado artigo 3o, 1, a), do DL. 456/80 com a entrega aos
sócios de cooperativa de habitação dos respectivos prédios.

Pelo exposto, improcedem todas as conclusões do presente recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento.
Custas pela Rect., em 50% de procuradoria.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques
da Silva Figueiredo. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Recurso para a Secção do Contencioso Tributário do STA.
Fixação dos factos materiais da causa.

Doutrina que dimana da decisão:

O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos ma-
teriais da causa efectuadas na instância recorrida não se
inscreve nos poderes da cognição da Secção do Contencioso
Tributário do STA nos processos inicialmente julgados nos
tribunais tributários de 1.a instância.

Recurso: 21.102. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Maria de
Lurdes Castro Faria. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que negou pro-
vimento ao recurso para aquele tribunal interposto da sentença da
1.a instância que julgou procedente a oposição deduzida por Maria
de Lurdes Castro Faria contra a execução movida para cobrança de
dívidas fiscais devidas pela sociedade “Mendes Pinto Lda” e que contra
a oponente revertera, veio o Representante da FaPa dele recorrer,
concluindo a sustentar que, estando a responsabilidade subsidiária
estruturada nos princípios da responsabilidade civil e na presunção
da culpa funcional dos titulares dos órgãos sociais que não efectuaram
o pagamento dos impostos devidos pela executada originária e não
tendo sido ilidida tal presunção, e tendo a oponente recebido re-
munerações de gerência, a oponente é parte legítima e responsável
pelo pagamento das dívidas fiscais pelo período da gerência.

Pelo acórdão recorrido teriam sido violados o art. 16o do CPCI
e arts. 13o, 246o e 286o do CPT, art. 37o/b) do CCI e o art. 350o/2
do CC.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento porque tem como pressuposto apenas factos não
provados na instância recorrida e sobre eles não pode o tribunal
pronunciar-se.

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

a) Por dívidas referentes a imposto de transacções dos anos de
1980 a 1985, contribuição industrial dos anos de 1982 a 1985, imposto
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de mais-valias de 1988, IVA de 1989, imposto de circulação de 1993,
no montante de 5 926 944$00, de que é devedora a sociedade “Mendes
Pinto Lda.”, foi instaurada execução fiscal contra esta sociedade que
corre termos na repartição de finanças de Paços Ferreira, com o
no831.2/82 (cf. fls. 6 a 22 e inf. fls.24).

b)- Essa execução veio a reverter contra a aqui oponente com fun-
damento na sua responsabilidade subsidiária, enquanto sócia gerente
da sociedade devedora originária (cf. inf. fls.24).

c)- A oponente foi citada para a execução em 07-03.-94 (cf. inf.
fls. 24).

d)- A oponente deduziu a presente oposição em 17-03-94 (cf. inf.
fls. 24).

e)- A sociedade devedora originária foi constituída entre a oponente
e seu marido, José Mendes Pinto, por escritura pública de 14-03-80
(cf.doc.fls.40 a 45).

f)- Dispõe o arto5o do respectivo pacto social que: “A gerência
da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, é exercida por todos os sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

Parágrafo único. Para obrigar validamente a sociedade é necessária
e suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes.” (cf. cit. doc.fls.40
a 45).

g)- A oponente e seu marido foram sempre os sócios-gerentes da
sociedade devedora originária, desde a sua constituição, tendo-lhe
sido atribuídas remunerações de gerência, nos anos de 1983, 1984,
1986, 1987 e 1988 (cf. docs. de fls.33 a 39).

h)- Pese embora o facto referido em g), a oponente nunca teve
qualquer intervenção nos negócios sociais, nunca deu ordens aos em-
pregados ou efectuou pagamentos, nem nunca trabalhou ou exerceu
qualquer cargo na sociedade devedora originária. Quem mandava,
quem pagava, quem negociava com os fornecedores e clientes, em
suma, quem estava à frente da sociedade e, efectivamente, a geria,
era exclusivamente o referido sócio gerente, José Mendes Pinto, ma-
rido da oponente.

Não foi provado que a oponente tenha efectivamente recebido as
remunerações de gerência que lhe foram atribuídas, que tenha pra-
ticado qualquer acto de gestão ou tenha assinado algum documento
que obrigasse a sociedade.

Vem controvertida pelo Rte a responsabilidade da gerente contra
quem reverteu a execução fiscal movida à sociedade originariamente
executada, a qual supõe, como é sobejamente sabido, o exercício de
facto da gerência, presumida, porventura, quando estabelecida esteja
a gerência nominal ou de direito.

Sobre tal matéria o acórdão recorrido assentou, baseado na matéria
provada, em que se não provou “que a oponente auferiu as remu-
nerações que lhe foram atribuídas” tendo esta, todavia, provado “que
nunca exerceu de facto a gerência da sociedade, que sempre foi exer-
cida, exclusivamente, pelo seu marido”.

Ora, estes assertivos são de facto, assentes em presunções judiciais
ou naturais, de que ao tribunal do julgamento de facto era lícito
socorrer-se como elemento de prova livre, nos termos do art. 351o

do CCivil.
Agora, nas alegações e conclusões do recurso, o Rte visa questionar

tal fixação da matéria de facto, inclusivamente intentando demonstrar
que não foi ilidida a presunção derivada da gerência nominal e que
a oponente recebeu remunerações de gerência.
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Todavia, assim como a instância operou no âmbito da matéria de
facto, como se referiu, também as invocações do Rte se inscrevem
nessa área, compreendendo, desse modo, pretensos erros na apre-
ciação das provas e na fixação de factos materiais da causa, cujo
conhecimento não se insere nos poderes de cognição desta formação
“em processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a

instância” -arts. 21o/4 do ETAF e 722o/2 do do CPCivil -cf. Acs. deste
tribunal, de 1.2.94, rec. 16772 e do STJ, de que se cita o de 11.4.85,
em BMJ 346/215-.

Daí, que a dita pronúncia de facto da 2.a Instância seja de acatar
por este tribunal, que a não pode rever -art. 729o/2 do CPC-.

E com tal base de facto é correcta a decisão de que a oponente
não é responsável pelo pagamento da dívida e é substantivamente
ilegítima, nos termos do art. 286o/1/b) do CPT.

Não colhe, por conseguinte, procedência a pretensão do Rte.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Carvalho
Júnior.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Imposto sobre boites — Incidência — Locais nocturnos con-
géneres — Café-bar.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Um mini café-bar, cuja única actividade consiste em servir
bebidas e refeições, sem qualquer actividade recreativa,
proporcionando música ambiente, mas sem pista de dan-
ça, não constitui objecto de incidência do imposto sobre
boites e estabelecimentos congéneres, criado pela Lei
no 36/83, de 21 de Outubro.

II — Isto mesmo que tal estabelecimento tenha licença para
funcionar até às 2 horas da manhã, situação que ocorre
quatro meses no ano.

Recurso no 21.104. Recorrente: Fazenda Pública; recorrido: Felícia
Martinho & Almira, Lda. Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. FELÍCIA MARTINHO & ALMIRA, LDA, com sede na Rua
de São Tomé, 86-D, Lisboa, impugnou judicialmente no TT de 1a Ins-
tância de Lisboa a liquidação do imposto sobre boites e outros locais
nocturnos congéneres, relativo aos anos de 1988 a 1991.

O Mo Juiz do 3o Juízo (2a Secção) daquele Tribunal julgou a im-
pugnação procedente, anulando a liquidação impugnada.
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Inconformado com esta decisão o representante da Fazenda Pública
interpôs recurso para o TT de 2a Instância, que negou provimento
ao recurso.

De novo inconformado com esta decisão o REPRESENTANTE
DA FAZENDA PÚBLICA trouxe recurso para este Supremo Tri-
bunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações
de recurso:

“1o O artigo 1o, no 3, alínea c) da Lei 36/83, de 21/10, sujeita
a imposto nele previsto, os locais nocturnos congéneres» aos aí enu-
merados, e que estejam abertos depois da meia-noite;

2o Está provado nos autos que o referido Bar, funciona até às
2 horas da manhã, no entanto, conclui o douto acórdão que o referido
estabelecimento não se enquadra na Lei 36/83 de 21/10;

3o O douto acórdão, fez uma interpretação restritiva da lei 36/83,
de 21/10, o que não é permitido ao julgador. (Neste sentido ver acórdão
do STA de 28/6/95 — Proco no 19 156);

4o Assim, é de manter a liquidação efectuada pela Administração
Fiscal;

5o Violou o douto acórdão de que ora se recorre, o disposto na
Lei 36/83, de 31/10, nomeadamente, o no 3, alínea c) do artigo 1o.

Não houve contra-alegações.
Neste STA e EPGA emitiu douto parecer, sustentando que o re-

curso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada pelo TT de 2a Instância:
1 — O estabelecimento da impugnante é um mini café bar clas-

sificado na categoria de 3a classe, que tem licença para estar aberto
das 8 às 2 horas da manhã;

2 — A firma exerce normal e habitualmente a actividade de ca-
fé-bar, possuindo uma pequena esplanada onde serve refeições;

3 — O horário de funcionamento desse estabelecimento na época
alta do turismo — de Junho a Setembro — é das 8 às 2 horas da
manhã, encerrando nos restantes meses cerca das 22 horas;

4 — O estabelecimento só se dedica a servir bebidas e refeições,
não existindo nem praticando qualquer tipo de actividade recreativa
como seja espectáculos, música ao vivo ou pista de dança, tendo apenas
música ambiente obtida através de rádio ou cassete;

5 — A área do estabelecimento é de cerca de 10 m2, sendo 7 m2

destinados ao público e os restantes 3 m2 destinados à execução dos
serviços.

3. Dispõe o art. 1o da Lei no 36/83, de 21/10:
«É criado um imposto sobre boites, night clubes, discotecas, ca-

barets, dancings e locais nocturnos congéneres abertos depois da
meia-noite.»

Será que o estabelecimento do impugnante cai na previsão legal
referida?

Resulta do probatório que o estabelecimento do impugnante é um
nini café bar (ponto 1), que serve apenas bebidas e refeições (ponto 4.)
com apenas 7 m2 de área, destinada ao público (ponto 5.).

Acresce que aí não existe nem se pratica qualquer tipo de actividade
recreativa, sem pista de dança e apenas com som ambiente (ponto 4).

Não é assim uma boite, night club, discoteca, cabaret ou dancing.
Mas será um local nocturno congénere?
É certo que está aberto durante alguns meses no ano (de Junho

a Setembro) até depois da meia-noite, tendo licença para estar aberto
até às 2 horas da madrugada.



678

O que poderia levar o estabelecimento em causa a estar sujeito
à incidência da referida norma legal.

Mas não.
É que, como bem refere o EPGA o estabelecimento em questão

é digamos que um «local diurno» e não um «local nocturno».
Nem é um estabelecimento de lazer como são reconhecidamente

aqueles que estão tipificados expressamente na lei. E que comum-
mente praticam consumos mínimos com preços elevados.

E que estão na génese da criação do imposto.
Não sendo assim, como não é, um estabelecimento congénere a

uma boite, dancing, night club, discoteca e cabaret não pode ele ser
objecto de incidência do imposto em causa.

Veja-se no mesmo sentido o Acórdão do STA de 13/10/93
(rec. 16.157).

Assim sendo, não merece o acórdão recorrido qualquer censura.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso

interposto pelo representante da Fazenda Pública, confirmando-se
o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Recurso no 21.134, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido VIDRAREL - Sociedade Revendedora de Vidros e Ma-
teriais de Construção, Lda e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Nacional, não se conformando com a sentença do 1o

juízo do T.T. de 1a Instância de Santarém, dela interpôs recurso para
o T.T. de 2a Instância que, por acórdão de 12/6/96, a fls 220 e seguintes,
viria a julgar-se incompetente, em razão da hierarquia, para dele
conhecer.

Os autos foram remetidos a este S.T.A. na sequência do pedido,
formulado nesse sentido, pela recorrente, onde o Exmo Magistrado
do Mo Po emitiu parecer, a fls 237, opinando também pela incom-
petência, em razão da hierarquia, deste STA para daquele conhecer,
visto não ter por fundamento apenas matéria de direito, no que foi
secundado pela Representante da Fazenda Pública.

Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por apreciar a ques-
tão da incompetência suscitada pelo Mo Po, cujo conhecimento logre
prioridade.

A 2a Instância, apreciando a questão da incompetência, que lhe
fora suscitada pelo Mo Po considerou que nas ”conclusões do recurso,
que o delimitam objectivamente, não foi questionada matéria de facto
assente em juízos de prova, sobressaindo deles, tão-somente, discor-
dância sobre a interposição de regras jurídicas atinente aos custos
do exercício em sede de Contribuição Industrial”.
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Ao invés, o Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., entende
que no recurso se questiona também matéria de facto visto que, nas
conclusões 2a e 3a, sustenta a F.P. que só em exercícios subsequentes
aos pedidos de isenção estes eram apreciados e que, no ano em que
ocorreram as importações era absolutamente imprevisível o teor do
despacho sobre o pedido de isenção.

Estas afirmações logram, efectivamente, enquadramento no âmbito
da matéria de facto, visto que se trata de captar realidades da vida,
que em nada se prendem com a interpretação e aplicação da lei,
sendo certo que não se encontram rasto na peça recorrida.

Quer isto dizer que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.

Assim, de harmonia com o disposto no arto 32o no 1 al. b) e 42o

no 1 al.b), ambos do E.T.A.F., acorda-se em julgar incompetente ,
em razão da hierarquia, este S.T.A., para conhecer do recurso e com-
petente, para tanto, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim da Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

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 por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, por força do arto32o,
no1 alín.b) do ETAF.

II — Assim, discutindo-se no recurso também questão de facto
é competente para do mesmo conhecer o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, nos termos do arto41o, no1 alín.a)
do ETAF.

RECURSO No 21.187 em que é recorrente GARINA - Companhia
Industrial de Margarinas, Lda. e recorrido Fazenda Pública e de
que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr.ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Garina - Companhia Industrial de Margarinas, Lda., com sede na
freguesia de Madalena - Valadares - Vila Nova de Gaia, inconformada
com a sentença de 7.6.96 do Tribunal Tributário de 1a Instância de
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Lisboa que julgou improcedente a oposição à execução fiscal ins-
taurada para cobrança da “dívida global” de 2.929.804$ proveniente
de contribuição industrial Grupo A, imposto profissional, imposto
de selo e imposto de transacções, veio interpor recurso directamente
para este STA em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

“A. A oponente exerceu a gerência nominal ou de direito na so-
ciedade executada a partir da sua nomeação em 16.09.1981.

B. No entanto, alegou ter sido impedida de exercer as respectivas
funções (gerência de facto) desde o fim do ano de 1981 até à presente
data (14.07.1992).

C. E, face aos articulados actos de impedimento e inexistência de
culpa, concluiu pelo pedido de absolvição por não ser responsável
pela dívida exequenda “nem a título de culpa, nem a qualquer outro”.

D. Sobre questões colocadas nas antecedentes conclusões (alíneas
B e C) não se pronunciou o Mmo Juiz “a quo” pelo que com o
devido respeito, há falta de pronúncia sobre questões de que deveria
ter conhecido.

E. Ao entender de outra forma violou a douta sentença recorrida
o despacho no arto 144o do C.P.T. pelo que deverá ser declarada
a sua nulidade.

F. A oponente alegou a prescrição das dívidas exequendas mas
não expressou na p.i. os factos respectivos.

G. No entanto tais factos constam plenamente dos autos e da do-
cumentação junta a estes.

H. A prescrição é, nos termos dos artos 34o e 259o do C.P.T. de
conhecimento oficioso, não carecendo sequer de ser alegada. Por isso,

I. Na douta sentença, não se atendendo à prescrição, violou-se
as disposições dos artso34 e 259o do CPT.

J. Por este fundamento, se não proceder a nulidade invocada deverá
a douta sentença recorrida ser revogada, decidindo-se pela impro-
cedência da alegada prescrição.

Termos em que deverá ser dado provimento ao presente recurso...»
Não houve contra-alegação.
O Exmo Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu o seguinte

douto parecer:
«Resulta claramente das conclusões das alegações da recorrente,

directa e indirectamente, que o recurso não tem por objecto apenas
matéria de direito.

Directamente, nas conclusões B e D, refere a recorrente matéria
de facto que diz ter alegado e sobre a qual não se pronunciou o
Juiz a quo.

Indirectamente, nas conclusões F e segs. a recorrente reporta-se
a factos que diz, constam dos autos e da documentação junta e foram
ignorados na decisão.

Conhecendo apenas de direito, o STA é hierarquicamente incom-
petente para apreciar o recurso, sendo-o o Tribunal Tributário de
2a instância, de acordo com os artos 32 no1, alín. b) e 41o, no1, alín.a)
do ETAF e o arto167o do CPT.»

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão de incompetência deste
STA apenas se pronunciou a recorrente através da peça que constitui
fls. 84-85 que aqui se dá por reproduzida, sustentando, em síntese,
a competência do STA para do recurso conhecer.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Tem prioridade a apreciação da excepção de incompetência sus-

citada pelo Exmo Magistrado do M. Público, em virtude de a com-
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petência dos Tribunais ser questão de ordem pública e o seu co-
nhecimento preceder o de outra matéria (arto3o da LPTA e 660o

do CPC ex vi do arto2o do CPT).
Trata-se de incompetência 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 proferido sobre o fundo
da causa (artos 101o e 102o do C.P.C. e 45o 2 do C.P.T.).

Há que analisar a matéria das alegações vertida nas conclusões,
delimitadoras como são do objecto do recurso (artos 684o 3 e 690o3
do CPC) com vista a determinar se a recorrente discute ou põe em
causa matéria de facto fixada no probatório da sentença recorrida,
isto é, interessa apenas verificar se a recorrente pede a alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como pro-
vados, pois, a acontecer, o recurso não tem por fundamento exclu-
sivamente matéria de direito o que retira ao STA competência cog-
nitiva, competindo o seu conhecimento ao Tribunal Tributário de
2a instância que, nos termos do arto39o do ETAF conhece de facto
e de direito.

Como decorre das conclusões, refere a recorrente que alegou ter
sido impedida de exercer as respectivas funções (gerência de facto)
desde o fim do ano de 1980 até à presente data (14.07.92) e que
face aos articulados actos de impedimento e inexistência de culpa
concluiu por não ser responsável pela dívida exequenda, nem a título
de culpa nem a qualquer outro, matéria esta que condensa a alegação
de que a Administração da SELTA esteve de facto impedida por
coacção de exercer ao respectivas funções”.

Trata-se de matéria de facto que não foi levada ao elenco do pro-
batório e sobre a qual pretende a recorrente extrair efeitos jurídicos,
como se mostra patenteado na conclusão “D” quando refere ter havido
falta de pronúncia do Tribunal a quo.

O impedimento de exercício de funções volta a ser expresso na
resposta de fls.84, onde, aliás, reitera que desde 16.09.81 até 14.7.92
o mesmo teve lugar.

A verdade é que o quadro da matéria de facto dado como provado
nada refere sobre tal condicionalismo.

O que significa que se mostra patenteada clara controvérsia entre
a matéria objecto do recurso e o circunstancialismo fáctico que su-
portou a decisão ora recorrida.

Mais alega a recorrente (conclusão F) que relativamente a pres-
crição das dívidas exequendas não expressou na sua p.i., os factos
constam dos autos e da documentação junta a estes.

Matéria esta que sendo de facto também não logrou assento no
quadro probatório.

De tudo o que vem exposto resulta que, instalada está a discussão
sobre matéria de facto, a exigir apreciação no quadro de juízo de
prova livre cuja competência está vedada a esta Secção de Contencioso
Tributário do STA que, nos termos do arto21o no4 do ETAF, fun-
cionando, como Tribunal de revista, apenas conhece de direito nos
processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tributários de 1a

instância.
É, pois, forçoso concluir-se que não estando em causa exclusiva-

mente matéria de direito, não dispõe este STA de competência ab-
soluta, em razão da hierarquia, para do presente recurso conhecer,
sendo competente para o efeito, o Tribunal Tributário de 2a instância,
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nos termos das disposições conjugadas dos artos 21o 4, 32o 1 b) e
41o 1 a) do ETAF aprovado pelo Dec.Lei 129/84, de 27/4, em con-
sonância, aliás, com o preceituado no arto167o do C.P.T.

Procede, assim, a suscitada questão de incompetência hierárquica
deste STA.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, o STA, para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao tribunal Tributário de 2a instância.

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

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — José Joaquim Almeida Lo-
pes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente: Duarte
Carvalho.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o Tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nova lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
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vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas de 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Conso. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar exclusivamente matéria de direito. Mas como a verificação deste
requisito depende da distinção entre o facto e o direito, e essa distinção
nem sempre é fácil, considerou mais prudente subordinar a aplicação
do recurso per saltum à exigência de uma declaração formal do re-
corrente no sentido da aceitação plena da matéria de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (E.T.A.F.), apro-
vado pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no

1, al. b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões
dos tribunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento
em matéria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se
o recurso não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, com-
petente para dele conhecer não é o S.T.A. mas o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Como se vê, o E.T.A.F. optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per
saltum para o S.T.A.: desde que o recorrente, sabendo que podia
recorrer da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse
recurso, e recorre directamente para o S.T.A., não pode deixar de
se entender que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este
o entendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955,
II, págs. 404 e 405, citado no estudo acima referido, do Conso. CAM-
POS COSTA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se enten-
dimento diferente, em face do disposto no arto 681o do C.P.C..Com
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efeito, é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer
quem tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação
da decisão da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação
tácita aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente
incompatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o S.T.A., quando se podia recorrer de facto para
a 2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de E.T.A.F. aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Impugnação da autoliquidação. IRC. Reclamação graciosa
precedente. Prazo.

Doutrina que dimana da decisão:

O prazo para apresentação da reclamação graciosa que precede
obrigatoriamente a impugnação judicial em caso de erro
na autoliquidação do IRC é de dois anos para os prazos
iniciados após a data ou em curso na data da entrada
em vigor do DL 138/92, de 17.7, que deu nova redacção
ao art. 111o/2 do CIRC.

Recurso no 21 193. Recorrente: ACEROL — Comércio e Indústria
de Aços Inoxidáveis, L.da; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância do Porto que
julgou improcedente a impugnação deduzida por Acerol — Comércio
e Indústria, L.da, contra a autoliquidação de IRC e derrama do ano
de 1992 por intempestividade da reclamação precedente, veio a im-
pugnante recorrer, concluindo a sustentar que ao cálculo do prazo
para apresentação da reclamação graciosa da autoliquidação impug-
nada, decorrente da declaração mod. 22 entregue em 31.5.93, era
aplicável o art. 111o/2 do CIRC e o prazo de 2 anos e não o prazo
do art. 151o do CPT de 90 dias, pelo que está em tempo a reclamação
graciosa apresentada em 29.5.95, bem como a impugnação judicial
do acto de indeferimento tácito apresentado em 14.9.95.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento pelo fundamento do recurso, aditando que a norma do
CIRC é aplicável por ser especial em relação à do CPT.
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Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

— A Ite exerce a actividade de “Indústrias de Transformação de
Aços Inoxidáveis e Comércio de Aços Inoxidáveis”;

— A Ite apresentou a dec. mod 22 em 31.5.93, relativamente ao
exercício de 1992, procedendo à autoliquidação de IRC;

— A Ite inscreveu na linha 12 do quadro 17 da dec. mod. 12 “IRC
e contribuição autárquica” (art. 411 n11 alíneas a) e b)) a quantia
de 9 849 911$00;

— Relativamente àquele exercício a Ite pagou a derrama de
882 137$00;

— Em 31.5.95 a Ite procedeu ao pagamento do imposto;
— Em 29.5.95 a Ite apresentou reclamação graciosa, a qual ainda

não foi decidida;
— a impugnação foi deduzida em 14.9.95.
Vem controvertido o prazo de apresentação da reclamação graciosa

para o director distrital de finanças que obrigatoriamente precede
a impugnação judicial em caso de erro na autoliquidação de IRC
do ano de 1992.

Para regular o prazo em causa concorriam duas normas: a do
art. 151.o/1 do CPT, que predicava um prazo ao tempo (o art. 2.o
do DL 47/95, de 10.3, veio posteriormente alterá-lo para dois anos)
de 90 dias contado do pagamento ou da apresentação da declaração
quando àquele não houvesse lugar, e a do art. 111.o/2 do CIRC,
na redacção dada pelo DL 138/92, de 17.7, que assinava para o evento
o prazo de dois anos.

A sentença recorrida optou pelo primeiro dos referidos prazos e
julgou em conformidade a impugnação improcedente por intempes-
tividade da aludida reclamação graciosa.

Todavia, a regra do CIRC revogou a do CPT, de anterior início
de vigência e no especial domínio da sua aplicação — o das recla-
mações de autoliquidação do IRC — aplicando-se, em razão do tempo,
aos prazos iniciados após a data ou em curso na data da sua entrada
em vigor — 22 de Julho de 1992 —.

Por isso, o dito diploma de 95, no que às reclamações da auto-
liquidação do IRC concerne, não é inovador, pois só veio confirmar
o prazo já estabelecido em 92.

Ora, in casu, porque o discutido prazo se iniciou, com o pagamento
do imposto, em 31.5.93, estava sujeito à regra dos dois anos do
art. 111.o/2 do CIRC, atingindo o seu termo às 24 horas do dia 31.5.95,
como prescreve o art. 279.o/c) do CCivil ex vi do art. 49.o do CPT.

Assim, a apresentação da reclamação graciosa, efectuada em
29.5.95, é tempestiva, contrariamente ao decidido na sentença re-
corrida, pelo que esta não é de manter, ordenando-se que o tribunal
recorrido conheça do objecto da impugnação, nos termos do art. 762.o
do CPC devidamente adaptado.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, ordenando-se que os autos baixem ao tribunal
recorrido para conhecimento do objecto da impugnação.

Sem custas em ambas as instâncias.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — João José
Coelho Dias. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES. Reenvio
prejudicial. Taxa de comercialização, de pestes suína e outra
devidas ao Iroma.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada no processo questão pertinente referida à interpre-
tação do art. 33o da Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17.5.77, e reportada a taxas de-
vidas ao Iroma, justifica-se a interpelação do TJCE sobre
os pontos questionados, nos termos do art. 177o do Tratado
de Roma.

Recurso n.o 21.206, em que é recorrente Avelino Fonseca & Compa.
Lda. e recorrido IROMA — Instituto Regulador e Orientador dos
Mercados Agrícolas e Fazenda Pública. Relator, o EXMO CONSo

Dr. ERNÂNI FIGUEIREDO.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância do Porto que
julgou improcedente a oposição que Avelino Fonseca & Ca Lda havia
deduzido contra a execução fiscal movida pelo Iroma para cobrança
de 3 469 530$00, respeitante a taxas liquidadas por abate de gado
suíno no mês de Abril de 1993 destinado ao consumo público, veio
a oponente recorrer, concluindo a sustentar que, constituindo as ditas
receitas impostos que não taxas, são inconstitucionais o DL 44 158,
de 17.1.62 e os DLs 547/77, de 31.12, e 19/79, de 10.2, por não haver
norma legal que dê cobertura à criação e liquidação dos ditos impostos;

-também seriam inconstitucionais o art. 13o do DL 15/87, de 9.1,
que atribuiu a qualidade de sujeito activo ao exequente Iroma, e
os DL 343/86, de 9.10, e 235/88, de 5.7, por o Governo ter legislado
no uso de competência própria quando só o podia fazer com au-
torização da AR;

-e porque as referidas receitas são impostos sobre o volume dos
negócios, com a entrada em vigor do IVA, não poderiam ser aplicadas
sem violação do art. 33o da 6a Directiva do Conselho da CEE, de
17.5.77, não ressalvada pelo art. 378o do Acto Anexo ao Tratado
de Adesão de Portugal à CEE, pelo que seria ilegal a sua cobrança.

Pronuncia-se pela submissão da última questão ao TJCE, nos termos
do art. 177o/c) do Tratado de Roma, o que requer, assim como que
o referido tribunal comunitário suspenda a execução fiscal, nos termos
do art. 185o do citado tratado.

Contra-alegou o Iroma, sustentando que as receitas em causa, em
comportadas como impostos, não se fundam em normas inconsti-
tucionais nem violam o art. 33o da 6a Directiva, pelo que deve ser
negado provimento ao recurso.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que não são incons-
titucionais o DL 44 158, o art. 13o do DL 15/87, o DL 343/86, de
9.10, e o DL 235/88, de 5.7, sendo-o, todavia, o DL 547/77, de 31.12,
abstendo-se de emitir parecer sobre a questão da oportunidade do
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reenvio prejudicial, que considerou dependente da extinção da exe-
cução não resultar de outros motivos.

Vem dado com provado, com interesse para a causa em matéria
de facto, que:

-A 1a Repartição de Finanças da Maia instaurou o processo exe-
cutivo no 1805-94/104716.7 contra a oponente para cobrança da quan-
tia de 3 469 530$00 devida ao Iroma com base na factura no 987;

–aquela dívida respeita a ‘‘taxa de comercialização’’, ‘‘taxa de peste
suína’’ e uma outra taxa de 4$50 por cabeça de gado abatido;

-os serviços jurídicos do Iroma aceitam que a referida ’’taxa de
comercialização’’ é um ‘‘verdadeiro imposto’’;

-a certidão que serve de título executivo foi emitida ao abrigo do
art. 1o/1 do DL 235/88, de 5.7;

-a ‘‘taxa de comercialização’’ foi liquidada ao abrigo do DL 343/86,
a ‘‘taxa de peste suína’’ ao abrigo do DL 44 158, com montante ac-
tualizado pelos DL 547/77 e 19/79 e a outra taxa em causa ao abrigo
do DL 343/86;

-o contribuinte nada recebe e nada pode exigir do Iroma pelo facto
de ter pago as taxas ora em análise.

As questões que exigem juízos de inconstitucionalidade são de apre-
ciar detidamente e na mesma peça que julgue a pretensa violação
da regra comunitária.

Sobre esta última pretensão da Rte importa determinar se as im-
posições em causa se devem considerar como impostos sobre o volume
dos negócios em ordem à aplicação eventual do art. 33o da Sexta
Directiva do Conselho das Comunidades Europeias, de 17.5.77, que
proíbe qualquer Estado membro de manter e cobrar impostos, ou
outros direitos ou taxas que tenham a natureza de impostos sobre
o volume de negócios (sabido que a jurisprudência deste tribunal
e no Tribunal Constitucional tem sustentado terem as contribuições
cobradas pela JNPP, a que o Iroma sucedeu, essa mesma natureza).

Neste quadro cabe pensar a pertinência da questão controvertida
e a necessidade da decisão prejudicial do TJCE para que se dissipem
as dúvidas de interpretação dos preceitos comunitários referidos, cuja
consulta a Rte requereu.

Sobr o tema tem-se por necessária a pronúncia do TJCE, nos termos
do art. 177o do Tratado de Roma, considerado, que o reenvio é obri-
gatório nesta jurisdição, cujas decisões não são susceptíveis de recurso
e que as disposições comunitárias sobre a livre circulação de mer-
cadorias logram efeito directo relativamente aos particulares, a quem
se lhes abre a via de recurso à jurisdição nacional (cf. Ac. do Pleno
da 2a Secção do STA, de 10.7.91, proc. 12 005).

No mesmo sentido decidiu o recente acórdão deste tribunal de
4.10.95, proc. 18 913.

O que não se justifica, porém, é renovar o processo prejudicial
perante o TCE, pois as questões que a este processo interessam foram
já submetidas à apreciação daquele órgão no referido acórdão de
4.10.95; ali se formularam três quesitos, a interpelar o TCE sobre
se as ‘‘taxas’’ de comercialização, dos ruminantes e da peste suína
contrariam o art. 95o, 1o e 2o §§ do Tratado de Roma, se podem
ser consideradas um encargo de efeito equivalente a um direito adua-
neiro sobre a importação, proibido pelos arts. 9o e 12o do mesmo
Tratado e se devem considerar como imposto sobre o volume de
negócios, nos termos do art. 33o da Sexta Directiva, com eventual
ressalva do art. 378o do Acto de Adesão ou qualquer outra disposição
legal comunitária.
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Ora, este último ponto do reenvio prejudicial solicitado é o que
constitui objecto do requerimento formulado neste processo pelo Rte.

Certamente que com este procedimento económico e célere (apro-
veita-se o processado já tramitado no TJCE) não se proporciona ao
tribunal comunitário pronúncia sobre o requerimento para ali dirigido
da suspensão da execução, mas tal evento não o impede por não
ser o ponto pertinente (e a este tribunal é dado conhecer da pertinência
das questões a colocar ao TJCE) na medida em que a execução em
causa está em condições de ser suspensa nos termos do art. 255o/5
do CPT, cujo cumprimento foi, aliás, ordenado pelo despacho de
fls. 20.

Termos em que se ordena a suspensão da instância até que o Tri-
bunal de Justiça das Comunidades se pronuncie no reenvio prejudicial
determinado no processo 18913, o que a Secretaria informará
oportunamente.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Carvalho
Júnior.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Reenvio pre-
judicial. Taxas de comercialização e de peste suína.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitadas no processo perante o S.T.A. questões atinentes
à interpretação do art.o 33o da Sexta Directiva e reportadas
à incidência das taxas de comercialização e de peste suína,
torna-se obrigatória a utilização do reenvio prejudicial in-
terpretativo para o T.J.C.E., nos termos do art.o 177o do
mesmo Tratado.

Recurso no 21 207. Recorrente: Avelino Fonseca & C.a Lda; Recor-
rida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva
Rodrigues.

A - O relatório.
1. Avelino Fonseca & C.a Lda, com sede no lugar da Pena, freguesia

de Nogueira, Maia, deduziu oposição contra a execução fiscal contra
si instaurada para cobrança da quantia de 3 159 249$00 proveniente
de taxas de comercialização e de peste suína que lhe foram liquidadas
pelo IROMA, pretextando, em resumo, que a sua cobrança era ilegal
porque estas tinham a natureza de impostos e, estando, como tal,
a sua criação sujeita ao princípio da legalidade tributária sob a forma
de reserva de lei formal, quer no domínio da Constituição de 1933,
quer no da actual, elas haviam sido instituídas e actualizadas por
diplomas que sofriam de inconstitucionalidade formal e orgânica em
virtude de terem sido emitidos pelo Governo a descoberto de au-
torização parlamentar (DLs. n.os 343/86, de 09/10 — taxa de comer-

689

cialização -, 44 158, de 17/02/62 e 547/77 e 19/79, de 31/12 e 10/02,
respectivamente -peste suína); por outro lado, porque a própria co-
brança estava a ser feita a coberto dos DLs. n.os 15/87, de 9 de Janeiro,
364/86, de 9/10 e 235/88, de 5 de Julho que sofriam dos mesmos
vícios de inconstitucionalidade por haverem sido emitidos igualmente
sem a autorização parlamentar que era necessária por virtude de
terem operado a substituição do sujeito activo da relação de imposto
(os dois primeiros) e de dizer respeito à estruturação do sistema fiscal
(o último), e, por fim, porque tais tributos estavam a ser exigidos
contra o preceituado no art.o 33o da Sexta Directiva do Conselho
das Comunidades Europeias, de 17 de Maio de 1977 (Directiva
n.o 77/388/CEE, publicada no Jornal Oficial n.o L 145/I das Comu-
nidades Europeias de 13 de Junho de 1977), preceito que obrigava
directamente por não estar ressalvado pelo art.o 378o do Acto Anexo
(XXXII) ao Tratado de Adesão de Portugal à CEE.

2. A oposição foi julgada improcedente por sentença de 96.07.01
do Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto sob fundamento
de que não ocorria nenhuma das inconstitucionalidades ou ilegalidades
abstractas apontadas.

3. Inconformada, recorre agora a opoente directamente para esta
formação judicial, sustentando que a decisão fez um errado julgamento
da matéria das inconstitucionalidades e ilegalidades alegadas como
causas de pedir e terminando a pedir o reenvio ao Tribunal de Justiça
das Comunidades da questão prejudicial da invocada ofensa da Sexta
Directiva pelos diplomas a cuja sombra foi liquidada a quantia
exequenda.

Por outro lado, requer também deste Tribunal das Comunidades
a suspensão do processo de execução sob fundamento de que o seu
prosseguimento lhe acarretaria prejuízos irreparáveis com a venda
dos bens.

4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer em
que argumenta, em síntese, que, embora as quantias exequendas te-
nham a natureza de impostos, não se verificam as inconstituciona-
lidades apontadas, nem a violação da Sexta Directiva, salvo as referidas
às actualizações consumadas pelos DLs. n.os 547/77 e 19/79, e, em
consonância, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso.

B - A fundamentação
1. As questões decidendas.
São as de saber se os DLs. n.os 343/76, de 9/10, 44 158, de 17/01/962,

547/77 e 19/9, de 31/12 e 10/02, respectivamente; 343/86, de 9/10,
15/87, de 9/10, 343/86, de 9/10 e 235/88, de 5 de Julho padecem do
vício de inconstitucionalidade formal ou orgânica por virtude de dis-
porem sobre elementos essenciais dos tipos fiscais em que se en-
quadram as quantias exequendas ou sobre a possibilidade da sua co-
brança coerciva através do processo de execução fiscal e ainda a de
saber se aqueles tipos de tributos ofendem o preceituado no art.o 33o

da Sexta Directiva do Conselho das Comunidades Europeias.
2. O quadro fáctico.
Em sede de facto, o tribunal de 1.a instância deu como provado,

sem controvérsia, o seguinte quadro:
a) - A primeira Repartição de Finanças de Gaia instaurou o processo

executivo n.o 1805-/94/104726.4 contra a oponente para a cobrança
da quantia de Esc. 3 159 249$00, devida ao IROMA (Instituto Re-
gulador dos Mercados Agrícolas), com base na factura n.o 655.

b) - Aquela dívida respeita a taxa de comercialização, taxa de peste
suína e outra taxa de Esc. 4$50 por cabeça de gado abatido.
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c) - A certidão que serve de título executivo foi emitida ao abrigo
do art.o 1o n.o 1 do DL. n.o 235/88, de 5 de Julho.

3. Da questão prejudicial.
Como acima se enunciou, uma das questões decidendas é a de

saber se os tipos de imposições tributárias em que se enquadram
as exequendas haverão de ser qualificadas como impostos sobre o
volume de negócios que importem a eventual aplicação, em Portugal,
do arto 33o da Sexta Directiva do Conselho das Comunidades Eu-
ropeias, de 17.05.77, a partir de 01.01.86, data da entrada em vigor
do C.I.V.A., preceito aquele que proíbe qualquer Estado membro
de manter e cobrar impostos, ou outros direitos ou taxas que tenham
a natureza de impostos sobre o volume de negócios, na medida em
que se considere como não estando ele ressalvado pelo arto 378o

do Acto Anexo do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade
(cf., em sentido afirmativo, Teixeira Ribeiro, in R.L.J. 126o, págs. 172).

Temos, portanto, que o conhecimento dos fundamentos do recurso
envolve a interpretação e eventual aplicação de preceitos de direito
comunitário.

Tal equivale por dizer que sem estar devidamente determinado
e interpretado esse direito não pode dirimir-se a questão.

Na verdade, o direito comunitário, seja o derivado das convenções
internacionais ratificadas e aprovadas por Portugal, seja o derivado
dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Por-
tugal é parte e em cujo tratado constitutivo está previsto que o mesmo
vigore directamente na Ordem Jurídica interna (arto 8o, nos 2 e 3
da C.R.P.), tem primazia de aplicação sobre as normas internas (cfr.
Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Por-
tuguesa, Anotada, 3a ed., págs. 82 e 795 a 796 e Ac. do T.C. no 66/91,
de 91 .04.09, in D.R., II, de 91.07.05), implicando a violação deste
princípio a inconstitucionalidade destas normas que deve ser apreciada
pelos tribunais (artos 277o e 207o da C.R.P.).

Por outro lado, estando nós perante disposições comunitárias, ati-
nentes à livre circulação de mercadorias, que produzem efeito directo
relativamente aos particulares e que, por isso, lhes abrem, com fun-
damento na sua violação, a via de recurso à jurisdição nacional (cfr.
Acs. deste tribunal, de 91.07.10 (Pleno) e de 95.10.04, in, respec-
tivamente, Recs. 12005 e 18913) e não sendo as decisões deste Su-
premo Tribunal susceptíveis de recurso, prefigura-se um caso de reen-
vio obrigatório de uma questão de interpretação para o Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias, nos termos do arto 177o do
Tratado.

Dado, porém, que já foram suscitadas no processo no 18.913, deste
tribunal, as mesmas questões de interpretação e que elas já foram
objecto de reenvio prejudicial àquele Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias, não se vê qualquer utilidade em renovar aqui
um pedido de reenvio interpretativo, exactamente com o mesmo sen-
tido, tanto mais que a interpretação que vier a ser dada reveste carácter
obrigatório não apenas para a jurisdição em que o reenvio prejudicial
teve a sua origem, mas também para todas as que venham a aplicar
a disposição interpretada, a menos que suscitassem, antes dessa apli-
cação, nova questão de reenvio interpretativo que, no caso, porém,
não tem a mínima justificação em virtude do reenvio ter sido efectuado
há pouco tempo.

V - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em suspender a instância, nos termos do arto 279o, no 1 do C.P.Civil
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(ex vi do arto 2o, al. f) do C.P.Tributário), até que o Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias se pronuncie no reenvio pre-
judicial suscitado no processo no 18 913 sobre a matéria que constitui
pressuposto necessário para o conhecimento das questões decidendas
atrás enunciadas.

Mais acordam em indeferir o pedido de reenvio ao mesmo Tribunal
das Comunidades da questão da suspensão do processo de execução,
dado não dizer respeito à interpretação do direito comunitário e a
competência desse tribunal, no tocante ao acto aqui sindicado, estar
limitada a tal aspecto, nos termos do art.o 177o do Tratado.

Sem embargo dir-se-á que, à face do disposto nos art.os 294o e
255o n.o 5 do CPT, não há possibilidade legal de haver qualquer
venda dos bens penhorados no processo de execução fiscal enquanto
não for decidida definitivamente a oposição, pois, havendo esta sido
recebida, a instância daquele processo tem de considerar-se suspensa
logo que prestada garantia ou efectuada penhora.

A Secretaria informará nos autos a decisão do TJCE proferida
naquele processo n.o 18 913 logo que conhecida.

Sem custas

Lisboa, 97.02.26. — Benjamim Rodrigues — Almeida Lopes —
Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Oposição. Matéria de facto. Tribunal de revista.
Competência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA funciona
como tribunal de revista nos processos inicialmente jul-
gados pelos tribunais tributários de 1a instância - artigo
21o, 4, do ETAF.

II — Incluídos nas conclusões da alegação de recurso per sal-
tum factos que o probatório não revela, carece tal for-
mação de competência em razão da hierarquia para o
seu conhecimento.

Recurso n.o 21.243 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Rui Manuel Simões Pedro Seguro. RELATOR o Exmo. Conso.
Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Coimbra que julgou procedente a pre-
sente oposição deduzida por Rui Manuel Simões Pedro Seguro, dela
recorre para esta formação, assim rematando a sua alegação:

1 - A não inclusão da oposição no elenco do no2 do artigo 49o

do CPT não permite concluir, por exclusão de partes, que o prazo
para a sua dedução se conta nos termos do no3 do mesmo artigo.
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2 - Este no2 deve ser considerado como exemplificativo ou com-
plementar do no1, decidindo a controvérsia que girava em torno da
impugnação judicial e clarificando quanto aos recursos jurisdicionais.

3 - O no3 citado apenas estatui sobre os prazos para a prática
de actos no processo judicial, pelo que, para que ela se aplicasse
à oposição seria necessário que o processo de execução fiscal tivesse
natureza de processo judicial.

4 - Ora, o processo de execução fiscal deve ser considerado, na
sua essência, como processo administrativo face às ”funções admi-
nistrativas” que o legislador no preâmbulo do DL.no154/91, de 23/IV,
atribui ao chefe da Repartição de Finanças e à competência para
o mesmo prevista no no1 do artigo 237o do CPT.

5 - Deve, por tal facto, ser considerado que o prazo para a oposição
se conta nos termos do artigo 279o do Código Civil, ex vi no1 do
artigo 49o citado e,

6 - consequentemente, julgada improcedente a oposição sub judice.
7 - Se se entender que não é aplicável aquele no1 do art.49o, então

há a considerar que o citado no3 do artigo 49o remete para o Código
de Processo Civil e não apenas para o no3 do artigo 144o deste Código.

8 - Assim, tendo a oposição a fisionomia de uma acção, por cor-
responder aos embargos do executado em processo civil, então o prazo
terá de ser contado de harmonia com o no4 do citado artigo 144o.

9 - O que igualmente leva à conclusão de que a oposição foi in-
tempestivamente deduzida.

10 - Como fundamento para o alegado, o opoente apenas juntou
cópia da acta em que foi indigitado apenas um sócio para a gerência
da sociedade e a renúncia de todos os restantes, incluindo o opoente.

11 - Este foi nomeado gerente pelo contrato social, pelo que, face
àquela renúncia e para que esta produzisse efeitos em relação a ter-
ceiros, necessário se tornava a alteração do pacto social, de acordo
com o previsto no artigo 85o do Código das Sociedades Comerciais.

12 - Não tendo sido provada tal alteração, deve o oponente ser
considerado gerente da sociedade.

13 - Além disso, resulta dos autos que ele, após tal renúncia, praticou
actos de gestão que exteriorizaram a vontade da sociedade e a
obrigaram.

14 - Por isso, não podia a douta sentença ter concluído pelo não
exercício da gerência por parte do opoente, porque a prova por este
oferecida foi infirmada por prova contrária.

15 - Deve, pois, aquela decisão ser considerada nula, por violação,
quanto à tempestividade da oposição, do no1 do artigo 49o do CPT,
artigo 279o do Código Civil e no4 do artigo 144o do Código de Processo
Civil e, quanto à matéria do pedido, por violação das alíneas b) e
c) do no1 do artigo 668o do Código de Processo Civil e no1 do artigo
144o do CPT, bem como o artigo 342o do Código Civil.

Contra-alegando, o recorrido pugna pela confirmação da sentença
em foco.

O Exmo.Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
entende ”que o recurso versa também matéria de facto, circunstância
que obsta a que este STA dele possa conhecer, sendo para tanto
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância”.

Levado este douto parecer ao conhecimento das partes, nada
disseram.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Prioritariamente, debruçar-nos-emos sobre a questão prévia sus-

citada pelo Ministério Público, aliás de conhecimento oficioso, sendo
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que a sua eventual procedência obstará ao conhecimento do objecto
do recurso.

O lacónico e bem deficiente quadro factual desenhado pela instância
apresenta-se-nos assim:

« - Dá-se como reproduzido, integralmente, o teor dos documentos
de fls.6, 6 vo e 7, 8 dos autos;

- Do mesmo modo, se considera reproduzido o teor dos documentos
de fls.28 a 30 dos autos;

- Igualmente, o teor dos documentos de fls.31 e 32;
- Também, o teor dos documentos de fls.10 e 11 dos autos, com

referência a factos ocorridos em 1991 ».
Patentemente, o probatório não nos revela que ”como fundamento

para o alegado, o oponente apenas juntou cópia da acta em que
foi indigitado apenas um sócio para a gerência da sociedade e a re-
núncia de todos os restantes, incluindo o oponente” (conclusão 10a),
que não foi provada alteração ao pacto social (conclusão 12a), e ”que
o oponente, após tal renúncia, praticou actos de gestão que exte-
riorizaram a vontade da sociedade e a obrigaram” (conclusão 13a).

Como assim, o recurso não versa exclusivamente matéria de direito,
pelo que a este Supremo Tribunal não assiste competência hierárquica
para o seu conhecimento, a qual cabe ao Tribunal Tributário de 2a

Instância - artigos 32o, 1, b), e 41o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.
Destarte, acordam, na procedência da falada questão prévia, em

declarar esta Secção do STA incompetente em razão da hierarquia
para conhecer do presente recurso per saltum e para o efeito com-
petente aqueloutro Tribunal Superior.

Sem custas - artigo 2o da Tabela.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques
da Silva Figueiredo. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Posse. Recurso para a Secção de Con-
tencioso Tributário do STA - art. 21o, 4 do ETAF. Poderes
de cognição do Tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Julgados procedentes na 1a Instância uns embargos de
terceiro e confirmada essa decisão pelo t.t. de 2a Instância,
no recurso interposto do acórdão desse Tribunal para
este STA, a Secção de Contencioso Tributário apenas
conhece de matéria de direito, como tribunal de revista.

I — Assim é, porquanto, nos recursos inicialmente julgados
pelos T.T. de 1a instância, a Secção de Contencioso Tri-
butário do STA tem os seus poderes de cognição limitados,
nos termos do art. 21o, 4, do ETAF, com a excepção
prevista no art. 722, 2, do C.P. Civil.
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Recurso n.o 21.311, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido o Banco Totta & Açores, SA. Relator o Exm.o Cons.o Dr.
Coelho Dias.

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

1. A F.a P.a, inconformada com o acórdão do T.T.de 2a instância,
de fs. 163, no qual se negou provimento aos recursos que o M.o
P.o e a F.a P.a haviam interposto da sentença de fs. 110, decisão
que dera procedência aos embargos de terceiro deduzidos pelo ”Banco
Totta & Açores, S.A.” à penhora efectuada na execução fiscal n.o
90/0000450 contra ”Cadafor - Sociedade Agro-Pecuária, Lda”, daquele
acórdão veio recorrer para este STA, assim concluindo a alegação
de recurso:

”1. Em 21.1.92, foi penhorado um imóvel pela Fazenda Pública
a que corresponde o artigo n.o 4.253 da matriz predial urbana da
freguesia de A-dos-Cunhados.

2. Em 7.11.91, o embargante arrematou o referido imóvel em hasta
pública em execução comum que correu termos pelo tribunal judicial
da Comarca de Torres Vedras.

3. Os embargos de terceiro foram interpostos com o fundamento
que o embargante é o legitimo proprietário e possuidor dos bens
penhorados.

4. Não se mostra provado nos autos, ao contrário do decidido no
douto acórdão, que à data da penhora, o embargante fosse o ver-
dadeiro possuidor.

5. A posse, invocada pelo embargante, não foi provada nos termos
do artigo 342o, n.o 1 do Código Civil.

6. Violou assim o acórdão de que se recorre, o disposto nos artigos
342o, n.o 1 e 1251o do C.C.; 319o e 320o do C.P.T., bem como, o
art.o 1037 do C.P.C.”.

Termina, pedindo, com o provimento do recurso, se revogue o
acórdão sob censura.

1.1. Contra-alegou o recorrido, pugnando pela manutenção daquele.
1.2. O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste STA, foi de parecer

se negasse provimento o recurso, dado que este se fundamenta na
negação do probatório fixado no acórdão, sendo que este Tribunal,
no caso, apenas conhece de matéria de direito, nos termos do art.o
21, 4, do ETAF.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada no acórdão recorrido a seguinte factualidade:
”1.Em 7.XI.91 o embargante arrematou no Tribunal Judicial da

Comarca de Torres Vedras, no âmbito do processo de execução or-
dinária hipotecária que correu seus termos no 1o Juízo do Tribunal
Cível da Comarca de Lisboa sob o n.o 3279/86, em prédio rústico
denominado ”Pardaleira” sito no Casal de Santa Maria, freguesia
de A-dos-Cunhados, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Torres Vedras sob o n.o 6888579, a fls. 145 v. do Livro 8175,
a que corresponde o art.o 1o da Secção AAA daquela freguesia (vd.
fs. 10, 11 e 12).

2.Prédio esse que passou a ser descrito naquela Conservatória a
partir de 29.1.92 do seguinte modo: ”Urbano, pavilhão n.o 1, pavilhão
n.o 2, armazém, balneário, casa do Guarda, escritório e logradouro
- A.C. 882 m2 - AD 48.478 m2 - V.P. 2.449, 440.00 Artigo 4.253”
- vd. fs. 46.
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3.Após essa aquisição o embargante promoveu o seu registo, o
qual se veio a concretizar em 24.2.92 - vd. fs. 48.

4.No seguimento da aquisição referida em 1 o M.o Juiz da respectiva
execução proferiu o seguinte despacho: ”Estando o exequente isento
do pagamento de sisa e mostrando-se pago o preço ordeno o can-
celamento de todos os registos de ónus existentes sobre o imóvel
penhorado” - vd. fs. 19.

5.Em 21.1.92 no âmbito da execução fiscal n.o 90/000045 e ap.
dirigidas contra a Sociedade ”Cadafor - Sociedade Agro Pecuária,
Lda” a Rep. de Finanças de Torres Vedras foi efectuada a penhora
de ”um conjunto de casas composta pelo pavilhão 2, armazém, bal-
neário, casa do guarda, escritório e logradouro, confrontando de norte
com Casal de St.a Maria, Sul com Henrique Leal Henriques, nascente
e poente como proprietário com a S.C. de 88 m2 e lag. com 48.478
m2 inscrito na matriz da freguesia de A-dos-Cunhados sob o art.o
4.253 m2. vd. fs. 103 e 104.”

2.1. Com base nesta factualidade e depois de discorrer sobre o
que é a posse e a propriedade e suas relações recíprocas, ponderou
o acórdão que, contrariamente ao pretendido pela F.a P.a na con-
testação dos embargos, a petição inicial destes não era omissa no
tocante aos factos que permitiriam provar a posse real e efectiva
do embargante sobre os mencionados bens, porquanto aquele alegára
ser o possuidor dos bens, em resultado do direito de propriedade
que detinha sobre os mesmos e que até já conseguiria registar essa
aquisição. Factos esses que, conforme o probatório fixado, estavam
demonstrados.

E conclui-se no acórdão recorrido: ”Está assim provado que o em-
bargante é proprietário dos bens penhorados, que lhe foram adju-
dicados em arrematação judicial, e que em virtude desta aquisição,
e por força do disposto nas alíneas b) e c) do art.o 1263 do C.C.,
usa, frui e dispõe de tais bens de modo exclusivo, ou, dito doutro
modo, é titular do direito de posse sobre os mesmos”.

Com tais fundamentos, negou o acórdão, ora recorrido, provimento
aos recursos que haviam sido interpostos da sentença, que julgara
procedentes os embargos.

2.2. Analisando, agora, as conclusões do presente recurso, à luz
da respectiva alegação, verifica-se que a F.a P.a recorrente, depois
de coincidir, nas três primeiras, com a situação fáctica fixada no acór-
dão, ataca, nas três últimas, explicitamente, factos ou ilações deles
tiradas, afirmando que, contrariamente ao decidido, não se fizera
a prova dos mesmos, invocando, até, como violado, o artigo 342o,
n.o 1, do C. Civil, que ao ónus da prova se reporta.

E a violação dos arts.o 1251 (noção de posse) do C. Civil, 319o

e 320o, do CPT, preceitos respeitantes aos embargos de terceiro na
lei processual fiscal, e 1037, do CPCivil (embargos de terceiro na
lei processual civil), decorre, na lógica do recurso, da inexistência
de prova dos factos materiais da causa e não da sua subsunção às
mencionadas normas jurídicas e errada interpretação destas, ques-
tionando-se, pois, o apuramento das realidades e não a interpretação
e aplicação da lei (cfr. Prof. A. dos Reis, ”C.P.C. Anotado”, vol.
III, pags. 205 e segs.).

A recorrente limita-se a pôr em causa a situação de afectação ma-
terial dos bens ao embargante (cfr. Menezes Cordeiro, ”Direitos
Reais”, C.T.F. ns.o 238/240, pág. 164 e segs.) ou, como outros preferem,
a submissão da coisa à vontade do sujeito com continuada possibilidade
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de actuação material sobre ela, o ”corpus” (cfr. Oliveira Ascensão,
Direitos Reais, pags. 244 e 246), não curando de discutir a supers-
trutura jurídica do direito de posse e respectivos normativos.

Ora, conforme bem anota o Exm.o Magistrado do M.o P.o, no seu
parecer, nos recursos de processos inicialmente julgados pelos t.t.
de 1a instância, este STA, nos termos do art.o 21o, n.o 4, do ETAF,
apenas conhece de matéria de direito, com a excepção prevista no
art.o 722o, 2, do C.P. Civil - erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa, quando haja ofensa de disposição ex-
pressa da lei que exija certa espécie de prova para a existência do
facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

Não tendo sido invocadas pela recorrente tais situações excepcionais
e restringindo-se o recurso, como vimos à crítica do julgamento de
facto efectuado no acórdão recorrido, inexiste, pois, qualquer base
para o exercício da censura jurisdicional que se pede a este Tribunal,
pelo que o recurso tem de improceder, mantendo-se, na ordem ju-
rídica, o acórdão recorrido.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (art.o 2o da Tabela).

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido Fonseca Li-
mão. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997.

Assunto:

Contribuição Industrial. Proveitos e custos. Matéria de facto.
Poderes de cognição deste Supremo Tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na determinação dos proveitos de um exercício deve ter-se
em conta os custos respectivos, observando-se o disposto
no art.22 do Cód. da Cont. Ind..

2 — Este Supremo Tribunal, funcionando como tribunal de
revista, tem de acatar a matéria de facto fixada pelo Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, não lhe sendo possível
alterá-la.

RECURSO No 21.328 em que é recorrente Fazenda Pública e re-
corrido STET - Sociedade Técnica de Equipamentos, Lda e de
que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. RODRIGUES PARDAL.

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

STET - Sociedade Técnica de Equipamentos e Tractores, SA, pc
500237433, com sede e instalações em Prior Velho, Sacavém, concelho
de Loures, veio impugnar a liquidação da contribuição industrial, gru-
po A, do montante de 1.405.130$ do ano de 1981 e os juros com-
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pensatórios de 53.356$ por ter sido acrescido a verba de custos de
4.018.489$, mas não foi deduzida a verba de proveitos de 4.914.946$.

O representante da Fazenda Pública não respondeu à matéria da
impugnação.

O representante do Ministério Público é de parecer que a im-
pugnação merece provimento por infracção ao principio da especia-
lização dos exercícios.

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

Juízo - julgou a impugnação improcedente, por a impugnante ter
violado o referido princípio de especialização de exercícios.

A impugnante interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a

Instância que, por acórdão de 19.9.95, concedeu provimento ao re-
curso, revogando a sentença recorrida e julgando parcialmente pro-
cedente a impugnação, anulando-se o acto de liquidação, tendo em
conta a verba de 2.281.737$ relativa a custos.

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

a) O princípio da especialização dos exercícios consagrados na lei
exige que na determinação do lucro tributável de certo exercício não
sejam considerados, em princípio, os custos suportados em exercícios
anteriores.

b) No caso sub judice, houve uma errada contabilização das verbas
em causa, resultando tal contabilização das causas que se prendem
com vicissitudes da sua organização.

c) Não foi considerada a dedução de 4.914.946$50, no quadro 18
da declaração m/2; por se verificar que os proveitos contabilizados,
eram referentes a exercícios anteriores, concretamente, ao exercício
de 1981.

d) Em face do exposto, é de manter a liquidação efectuada pela
Administração fiscal, por terem sido observados todos os preceitos
legais.

e) Violou, assim, o douto acórdão, na parte em que deu provimento
ao recurso, o disposto nos arts.22, 23, 54 e 115 do Cod. da Cont.
Ind..

A impugnante não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o

recurso não merece provimento, por o acórdão recorrido não ter
alterado a liquidação relativa à verba de 4.914.946$ mas sim a con-
sideração da verba de 2.281.737$ que aliás a própria Administração
Fiscal entendia que devia ser considerado como custos.

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

facto:
a) Em 26.6.82, a contribuinte STET apresentou a sua declaração

m/2 da contribuição industrial de 1981.
b) Por não ter acrescido do Quadro 18 da Dec. m/2 a verba de

4.108.489$ relativa a custos de exercícios anteriores, o Fisco alterou
a matéria colectável, acrescentando-lhe 4.108.489$.

c) Não se considerou a dedução de 4.914.946$50 no Quadro 18
da dec. m/2 de 1981, por se ter verificado que os proveitos realizados
e contabilizados na empresa como “proveitos de exercícios anteriores”
constituem de facto, proveitos dos exercícios de 1981. Com efeito,
os ganhos obtidos correspondem a contrapartidas recebidas no exer-
cício de 1981 por fornecedores de equipamento por reparação feitas
pelo contribuinte no período de garantia a quando da venda de má-
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quinas e equipamentos, prestação de serviço normal deste tipo de
vendas.

d) Na obtenção dos custos acima referidos ocorreram custos no
montante de 2.281.737$.

e) Não foi acrescida ao Quadro 18 a diferença de 4.108.499$ para
2.281.737$.

2. A recorrente (R) Fazenda Pública alega que não deve ser con-
siderada a dedução da verba de 4.914.946$50 relativo a custos
anteriores.

O acórdão recorrido, tendo por base as informações oficiais (v.
fls.33 a 35), decidiu que a contribuinte para obter os proveitos acres-
cidos - 4.108.499$ - teve de suportar custos nos montantes de
2.281.737$, pelo que devia ser abatida aquela verba de 4.018.489$,
pois só assim se respeita o princípio inserto no art.22 do Cód. da
Cont. Ind. (CCI) - o apuramento do lucro tributável era efectuado
em obediência ao principio contabilístico da especialidade dos exer-
cícios - só seria acrescida a verba de 1.736.752$.

Há aqui uma divergência quanto à quantia a acrescer e quanto
ao montante a deduzir.

Ora, nos recursos de processos inicialmente julgados pelos tribunais
tributários de 1a instância, esta Secção de Contencioso Tributário
do STA apenas conhece de matéria de direito (art.21, no4, 32, no1,
alínea b), do ETAF e 167, in fine, do CPT).

Neste caso, está-se em presença de um recurso de revista cujos
poderes de cognição deste Supremo Tribunal estas reguladas pelo
art.722, no2, do CPC onde se determina que o erro na apreciação
das provas e na fixação dos factos materiais e na fixação dos factos
materiais da causa não pode ser objecto de recurso de revista, salvo
havendo ofenda de uma disposição expressa de lei que esteja certa
espécie de prova para existência do facto ou que fixe a força de
determinado meio de prova.

No caso sub judice, a R não alega ter existido qualquer ofensa
de alguma norma sobre a prova produzida nos presentes autos daí
que tenha de ter-se como assente a matéria de facto fixada pelo
Tribunal Tributário de 2a Instância, uma vez que a apreciação de
qualquer erro de matéria de facto extravasam os poderes de cognição
deste Supremo Tribunal (art.729, no2, do CPC).

Quer dizer: o recurso interposto pela R para este Supremo Tribunal
versa apenas matéria de direito, por isso, não pode vir alegar-se ma-
téria de facto que ficou provada no acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Por outro lado, como está provado nos autos, a dedução e o acrés-
cimo dos valores em causa está conforme com o princípio da es-
pecialização dos exercícios e de acordo com a contabilidade da con-
tribuinte, cumprindo-se a moldura do art.22 do CCI.

Em suma: a importância de custos - 2.281.737$ - foi considerada
provada como necessária para a obtenção dos proveitos que ocorreram
no exercício em causa (1981).

3. Em seguimento do exposto improcedem totalmente as conclusões
alinhadas pela R, pelo que o acórdão recorrido é de manter.

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

Não são devidas custas (arts. 2 e 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 26 de Fevereiro de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente: Duarte Carvalho.
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Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Natureza do prazo para a sua dedução.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo para deduzir impugnação judicial, no domínio
do C.P.C.I. era substantivo e de caducidade;

II — Assim, tal prazo contava-se nos termos do arto 279o do
C. Civil.

Recurso no 14 652. Recorrente: Reonildo Leite Marques; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1 . REONILDO LEITE MARQUES, identificado nos autos, de-
duziu, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Viseu, impugnação
judicial da liquidação de Contribuição Industrial e Imposto Extraor-
dinário sobre Lucros, relativamente ao exercício de 1987, liquidação
essa efectuada pela Repartição de Finanças de Tondela, invocando
falta de fundamentação da notificação e ilegalidade da liquidação.

O Mo Juiz daquele Tribunal indeferiu liminarmente a petição, de-
cidindo que a impugnação era intempestiva e que não existiu falta
de fundamentação.

Inconformado com esta decisão o impugnante interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

”1.A impugnação judicial foi atempadamente interposta ao abrigo
do arto 84o do C.P.C.I. e arto 144o, no 3 do C.P. Civil;

”2. A notificação dirigida ao ora recorrente pretere em absoluto
os requisitos mínimos exigíveis às comunicações dos actos externos,
está ferida de vício de forma, sendo ineficaz para todos os efeitos
de direito;

”3. A decisão tributária recorrida não contém qualquer fundamen-
tação nem de facto nem de direito, pelo que padece também de
vício de forma, e em consequência, é susceptível de anulação.”

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA sustenta que o recurso não me-

rece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na decisão recorrida:
”2.1 O impugnante Reonildo Leite Marques é um comerciante

em nome individual que exerce a actividade de comércio a retalho
de vestuário e que no ano de 1987, estava tributado pelo sistema
do Grupo A da Contribuição Industrial.

2.2. Apresentou na Repartição de Finanças do concelho de Tondela,
referente ao exercício de 1987, a declaração modelo 2 da Contribuição
Industrial.

2.3 Tendo liquidado o imposto na importância de 98.660$00.
2.4 Em 12 de Abril de 1991, foi notificado para proceder ao pa-

gamento da quantia de 415.981$00 - subdividindo-se esta em
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360.000$00 de Contribuição Industrial do Grupo A, 30.001$00 de Im-
posto Extraordinário e 25.980$00 de Juros Compensatórios -.

2.5 Desta notificação constava que a liquidação incidiu sobre a
determinação da matéria colectável do exercício de 1987, no montante
de 152.883$00.

2.6 Esta correcção teve por base o exame dos elementos de escrita
do impugnante, que veio a considerar indevida a dedução por ”gra-
tificações ao empresário individual” de 1.200.000$00, como custos
de exercício.

2.7 A presente impugnação foi instaurada em 31 de Julho de 1991.”
3. Impõe-se decidir previamente a questão prévia da tempestividade

da impugnação.
Vejamos.
Dispunha o arto 136o do C.C.I.:
”Os contribuintes e as pessoas solidárias ou subsidiariamente res-

ponsáveis pelo pagamento de contribuição industrial poderão reclamar
contra a liquidação desta, ou impugná-la com os fundamentos e nos
termos do Código de Processo das Contribuições e Impostos.

”...
”§ 3o Os prazos para a reclamação ordinária ou impugnação de

que trata o § 1o contam-se:
a) Do dia 2 de Outubro seguinte ao da determinação da matéria

colectável, quando esta tenha sido efectuada até à data referida no
§ único do arto 85o;

b) Do dia imediato ao da notificação efectuada nos termos do
parágrafo anterior, nos restantes casos...”.

Do exposto resulta que é aplicável a alínea b) deste artigo, pois
a determinação da matéria colectável não foi efectuada até à data
referida no § único do arto 85o do C.C.I.

Como consta do probatório (ponto 2.4 e 2.5) o impugnante foi
notificado em 12 de Abril de 1991 do montante da matéria colectável
e de Contribuição Industrial, Imposto Extraordinário e juros com-
pensatórios a pagar.

Assim, o prazo para deduzir impugnação judicial começou a correr
em 13 de Abril de 1991.

A impugnação foi instaurada em 31/07/91 (ponto 2.7 do probatório).
Assente o ”dies a quo” (12 de Abril de 1991) é agora possível

determinar se a impugnação foi ou não deduzida tempestivamente.
E a pergunta a fazer é esta:
O prazo para deduzir impugnação é um prazo substantivo ou

judicial?
Se for um prazo substantivo, conta-se ele nos termos do arto 279o

do C.Civil.
Mas se for um prazo judicial há-de contar-se nos termos do arto 144o

do C.P. Civil.
E, no caso concreto, esta questão é de primordial importância.
Na verdade, se se tratar de um prazo judicial, a impugnação foi

deduzida tempestivamente.
Mas, se se tratar de um prazo substantivo, ela é extemporânea.
Vejamos.
Dispunha o arto 89o do C.P.C.I., diploma com aplicação nos autos:
”A impugnação judicial deduzida com algum dos fundamentos pre-

vistos no artigo 5o será apresentada na repartição de finanças no
prazo de 90 dias contados:

“...
b) Do dia imediato ao da respectiva cobrança quando feita

eventualmente ...”.
Mas a lei nada dizia sobre o modo de contagem dos prazos.
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Antes da entrada em vigor da L.P.T.A. a jurisprudência dominante
inclinava-se para a tese de que o prazo de impugnação judicial assumia
o carácter de prazo judicial ou processual, aplicando-se-lhe assim o
disposto no no 3 do arto 144o do C.P. Civil.

Entendimento que não era prejudicado pelo arto 51o do R.S.T.A.
Porém, com a entrada em vigor da L.P.T.A., a situação alterou-se.
Dispõe o arto 28o da citada Lei (Decreto-Lei no 267/85, de 16/7):
”1 - Os recursos contenciosos de actos anuláveis são interpostos

nos seguintes prazos ...”.
Os prazos estabelecidos no número anterior contam-se nos termos

do arto 279o do Código Civil ...”.
Tem pois que entender-se que o prazo tem natureza substantiva

e não adjectiva.
Até porque se deve entender que a natureza jurídica da impugnação

judicial é de um verdadeiro recurso contencioso de anulação, ”que
tem por objecto, em princípio, o acto tributário e que visa, em primeira
linha, a declaração da sua ilegalidade com base no vício expressamente
alegado pelo impugnante” (C.P.C.I. de Alfredo de Sousa e José Paixão,
Comentado e Anotado, 2a Edição, 1986, em anotação ao arto 89o,
citando Alberto Xavier e Cardoso da Costa).

Situação consagrada hoje no C.P.T..
Dispõe o arto 49o do referido Código:
”1. Os prazos... contam-se de acordo com as regras do arto 279o

do Código Civil.
”Aos prazos para dedução de impugnação judicial... aplica-se o

disposto no no 1...”.
Haveremos pois de concluir que o prazo em causa é um prazo

substantivo e não adjectivo.
Assim, tal prazo conta-se de harmonia com as regras do arto 279o

do Código Civil.
Neste sentido, e para além de muitos outros arestos, podem citar-se

os acórdãos do S.T.A. de 2/3/94 (rec. 15.222), de 22/9/93 (rec. 16.140)
e de 11/1/95 (rec. 18.139).

Isto posto, fácil é concluir que, na hipótese dos autos, a impugnação
é manifestamente intempestiva.

Tendo em conta que o prazo de impugnação judicial é peremptório,
de caducidade e de conhecimento oficioso, por versar direitos in-
disponíveis quanto à Fazenda Pública, é óbvio que o seu decurso
fez extinguir o direito de impugnação.

Impunha-se assim o indeferimento liminar da petição (arto 474o,
1, c), do C.P.Civil). O que realmente aconteceu.

Assente que a impugnação é intempestiva fica prejudicado o co-
nhecimento das restantes questões suscitadas pelo recorrente, a saber:
insuficiência da notificação e falta de fundamentação da decisão
tributária.

4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pelo recorrente Reonildo Leite Marques.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Lúcio Barbosa (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.
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Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Contribuição Predial. Comissão de Avaliação. Fundamen-
tação.

Doutrina que dimana da decisão:

Não está fundamentada a decisão da Comissão de Avaliação
que, referindo-se a um prédio urbano, apenas disse que
atribui os valores acima indicados, atendendo ao local, tipo
de construção e à data de transmissão, por tais expressões,
sendo genéricas e inócuas, não indicaram concretamente
o itinerário cognoscitivo e valorativo do órgão colegial, não
sendo pois perceptível por um destinatário normal já que
não se esclarecem os motivos de facto e de direito que mo-
tivaram a decisão.

Recurso n.o 15.816 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Habitat-Empreendimentos Imobiliários, SARL e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tributário
de 1a instância (6o Juízo) não se conformando com a sentença daquele
Tribunal que julgou procedente a impugnação deduzida, com base
em falta de fundamentação da deliberação da Comissão de avaliação
do prédio sito na Av.Norton de Matos Lote 6, 6 A e 7 — freguesia
de Carnaxide, pela sua proprietária contra a 2a avaliação, interpôs
recurso para o Tribunal Tributário de 2a instância cujas alegações
apresentam o seguinte quadro conclusivo:

“a) A Comissão de Avaliação fundamentou a sua decisão.
b) A fundamentação foi expressa, precisa e concreta.
c) Não sofre de qualquer vício a fixação da matéria colectável”.
Termina defendendo que deve ser revogada a sua sentença “no

sentido de ser mantido o acto tributário . . .”.
Contra-alegou a impugnante, ora recorrida pugnando pela não fun-

damentação da deliberação da Comissão de avaliação que não enun-
ciou quaisquer razões de facto ou de direito que a levassem a concluir
que o valor do prédio é de 32.103.000$00 e não qualquer outro.

Termina — sendo evidente o lapso — dizendo que “deve conce-
der-se provimento ao recurso” quando, na verdade, queria dizer o
contrário.

Por Acórdão de 24.3.92 o Tribunal Tributário de 2a instância de-
clarou-se incompetente em razão da hierarquia para conhecer do re-
curso uma vez que tem por fundamento matéria exclusivamente de
direito.

Remetidos os autos a este STA a requerimento da Fazenda Pública,
recorrente, o Exmo.Procurador-Geral Adjunto neste Tribunal emitiu
o seguinte douto parecer que assim se resume:

“A fundamentação dos actos de avaliação deve tornar claro para
o destinatário, o itinerário cognoscitivo e valorativo dos avaliadores.

A fundamentação referida, que é a única parece-nos ser mani-
festamente insuficiente para este fim, já que não são indicadas as
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características do local que se consideraram relevantes nem quais
as características da construção que se consideraram.

Perante tal fundamentação, é absolutamente impossível descortinar
quais as razões por que foi atribuído aquele valor e não outro qualquer.

Por isso, a referida deliberação deve considerar-se insuficientemen-
te fundamentada” pelo que “o recurso não merece provimento”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de

facto relevante para a decisão:
- Em 17/9/82 e por não se conformar com o resultado da 1a avaliação,

requereu a impugnante 2a avaliação do prédio sito na Av.Norton
de Matos Lote 6, 6A e 7 do Parque Residencial Miraflores, Carnaxide
- Algés.

- Ao referido imóvel foi atribuído em sede de 2a avaliação, o valor
locativo de 32.103.000$00 e o rendimento colectável de 23.215.399$00.

- Do termo de avaliação consta que “a Comissão, por maioria,
atribui os seguintes valores, atendendo ao local, tipo de construção
e a data da transmissão do prédio acima discriminado. . .”.

Com base nesta factualidade, a sentença recorrida depois de se
deter sobre o que o no 2 do art.268o da C.República Portuguesa
e Decreto-Lei 256-A/77 prescrevem relativamente à fundamentação
do acto administrativo em sentido amplo e bem assim sobre o en-
tendimento jurisprudencial uniforme quanto a mesma temática, pas-
sou à fundamentação do acto tributário, com relevância especial para
os chamados actos destacáveis ou actos pressupostos, onde se en-
quadram os casos de decisões de agentes da Administração Fiscal
ou de órgãos colegiais que fixam ou avaliam a matéria colectável
que “só são contenciosamente recorríveis com fundamento em” pre-
terição de formalidades legais”, sendo certo, no entanto, que “em
direito fiscal o conceito de formalidades legais é bastante amplo abran-
gendo, por exemplo, a irregularidade de composição e funcionamento
das Comissões, a inexistência de certa reunião, de fundamentação
expressa de deliberação, etc. . .”, de tal forma que “no conceito de
formalidades legais parece que apenas serão de excluir as questões
de acto que envolvam juízos de avaliação segundo critérios técni-
cos — cfr. v.g. Alberto Xavier — Manual de Dto. Fiscal pág.131”.

Descendo ao caso dos autos, na mesma sentença recorrida con-
signou-se: “Como se vê do termo de avaliação de fls.11 do processo
apenso, a Comissão limitou-se a usar uma fórmula estereotipada, ao
referir que” a comissão, por maioria, atribui os valores acima in-
dicados, atendendo ao local, “tipo de construção e a data da sua
transmissão”, o que “é manifestamente pouco o que a Comissão de
avaliação aponta como fundamento para a sua decisão”. . . “não bas-
tando afirmações genéricas e vagas como as invocadas na decisão
em causa”.

De tudo isto, concluiu a sentença recorrida pela falta de funda-
mentação expressa da deliberação o que significa preterição de for-
malidades legais” daí partindo para a anulação da “decisão sob
censura”.

Contrapõe a recorrente que a Comissão de avaliação fundamentou
a sua decisão, de forma expressa, precisa e concreta pelo que não
sofre de qualquer vício a fixação da matéria colectável.

Ora, como consta do probatório, onde se faz apelo ao conteúdo
do termo de avaliação onde se fez constar a motivação da deliberação
tomada pela Comissão, tem de concluir-se, sem margem para dúvidas
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que ela encerra apenas três expressões vagas, difusas e genéricas que
nada têm de preciso e concreto contra o que defende a recorrente,
não obedecendo aos cânones legais que presidem à fundamentação
de actos pressupostos ou destacáveis a pressuporem sempre uma clara
indicação do itinerário cognoscitivo e valorativo do seu autor, no caso,
um órgão colegial, de forma a que um destinatário normal, como
a impugnante, ora recorrida, possa saber das razões de facto e de
direito por que se decidiu neste ou naquele sentido.

Na verdade, tomando como base de fundamentação apenas o “local”
“tipo de construção” e a “dada de transmissão do prédio”, sem mais,
é uma forma de fundamentação que nada esclarece, sobre as ca-
racterísticas do local, os diferentes tipos de construção, o destinatário
normal, não se ficando a saber por que razão se decidiu assim e
não de outra maneira.

Tais expressões, não são mais do que, no dizer da sentença recorrida,
fórmula estereotipada e inócua uma vez que nada esclarecem os mo-
tivos de facto e de direito que presidiram a tal deliberação.

E, assim, fica por se saber qual o caminho percorrido pela Comissão
para a tomada da referida deliberação, sem o que não pode, a luz
da jurisprudência, da doutrina e das normas legais (art.268o e da
C.R.P. e Dec.Lei 256-A/77, de 17 de Junho) considerar-se funda-
mentada essa mesma deliberação.

Se a fundamentação dos actos administrativos entre os quais se
incluem os actos tributários especialmente os actos pressupostos ou
destacáveis, como no caso dos fundamentos de facto e de direito
da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância
com fundamentos de anterior parecer informação ou proposta que
neste caso constituirão parte integrante do respectivo acto (art.1o do
Dec.Lei 256-A/77), haverá de concluir-se que no caso vertente esse
desiderato não foi atingido pela Comissão referida tem, pois de con-
cluir-se por uma manifesta ausência de fundamentação de tal decisão
ou deliberação como o fez e bem, a sentença recorrida.

Não podem, pois, proceder as conclusões do recorrente.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-

formando-se a sentença recorrida.
Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Abílio Madeira Bordalo — Relator —
José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho de Castro Martins. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Imposto de mais-
-valias. Activo imobilizado. Valor de realização. Incompe-
tência hierárquica. Competência do Tribunal Tributário de
2a Instância.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA 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, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instância que não se restrinja a matéria de direito.

3 — Inclui indagação de matéria de facto averiguar se a Ad-
ministração Fiscal teve acesso a todos os livros e do-
cumentos existentes numa empresa e qual o preço por
que foi vendido um veículo cuja alienação serviu de base
à liquidação de imposto de mais-valias.

Recurso n.o 18.421. Recorrente: João Lucas Bernardes Chula; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. JOÃO LUCAS BERNARDES CHULA, residente em Soure, re-
corre per saltum da Sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Coimbra de 7-10-93 (fls. 216 a 222 deste seu processo no 28/92)
que julgou improcedente impugnação judicial por ele deduzida contra
um acto tributário relativo a imposto de mais-valias.

O magistrado do Ministério Público emitiu parecer de que o STA
não é competente para apreciar o recurso, visto ele não versar ex-
clusivamente matéria de direito.

O recorrente, para o efeito notificado, não respondeu à arguição
de tal questão prévia.

2. Há que resolver, portanto, o problema (de conhecimento oficioso
e prioritário — cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs.
do CPC) da competência, em razão da hierarquia, desta Secção do
STA, para onde um recurso, como o presente, de decisão de um
tribunal tributário de 1a Instância só pode subir per saltum quando
verse exclusivamente matéria de direito [cfr. artos 21o, no 4 e 32o,
no 1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]: se envolver pronúncia
sobre matéria de facto, a competência para o julgar cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância [cfr. artos 41o, no 1, al. a), do ETAF e
167o citado].

3. E entendemos que procede tal arguição.
Na verdade, na sua minuta de recurso, que termina com o pedido

de que se revogue a sentença e se julgue procedente a impugnação,
o recorrente insiste na alegação de matéria de facto, que condensa
nas respectivas conclusões, designadamente ao sustentar que a Ad-
ministração Fiscal teve acesso a todos os livros e documentos existentes
na empresa e que o veículo cuja alienação serviu de base à liquidação
do questionado imposto de mais-valias foi vendido pelo preço de
200.000$00 que consta da escrita da vendedora e não pelo de
5.100.000$00 considerado pela Administração Fiscal na liquidação des-
se imposto.

Ora na sentença recorrida não se julgou provado que a Admi-
nistração Fiscal tenha tido acesso a todos os livros e documentos
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existentes na empresa nem que o veículo cuja alienação serviu de
base à liquidação do questionado imposto de mais-valias haja sido
vendido pelo preço de 200.000$00.

4. Conclui-se que o recorrente estriba as suas alegações em fun-
damentos de facto não dados como assentes pela sentença recorrida,
pelo que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.

Assim, abstemo-nos de julgar o recurso, por esta Secção do STA
ser incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer e de-
claramos para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância
(cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

São devidas custas (arto 1o da Tabela), a pagar pelo recorrente
com 15.000$00 de taxa de justiça e 6.000$00 de procuradoria.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

ACLARAÇÃO DE ACÓRDÃO. AMBIGUIDADE. OBSCU-
RIDADE.

Doutrina que dimana da decisão:

O remédio previsto no arto 669o, alínea a), do CPC61 destina-se
apenas a esclarecer “alguma obscuridade ou ambiguidade”
que o aresto contenha, sendo vedado o uso deste meio pro-
cessual para reapreciar o julgado ou a sua fundamentação.

Recurso n.o 18.541.
Requerente: A. FORTE, LDA.
Requerida: FAZENDA PÚBLICA.
Relator: Juiz Conselheiro CASTRO MARTINS.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. A. FORTE, LDA., com sede na Av. de Roma, no 19-A, em
Lisboa, pede, no seu articulado de fls. 184 a 186, a aclaração do
Acórdão de 27-11-96, exarado a fls. 172-180 que negou provimento
ao recurso da Sentença de fls. 40 a 42 do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (6o Juízo), que por sua vez julgara improcedente
(por falta de dedução, perante o chefe da repartição de finanças,
da reclamação - da decisão quantificadora da matéria colectável –
prevista na lei como necessária para abertura da via contenciosa)
a sua impugnação de um acto tributário relativo a uma liquidação
correctiva de IVA do ano de 1986 com vista à sua anulação com
fundamento em errada quantificação da matéria colectável, feita com
recurso a métodos indiciários.

Tanto a Fazenda Pública como o Ministério Público entendem
que o requerimento deve ser indeferido por se tratar de pedido de
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reapreciação, por discordância, do julgado, não sendo apontada ao
aresto qualquer obscuridade ou ambiguidade.

Sem vistos, vêm os autos à conferência, para decisão deste pedido
de aclaração de acórdão, conforme dispõe o arto 716o, no 2, do CPC61,
aqui aplicável.

2. A reclamante coloca ao Tribunal duas questões, que vamos apre-
ciar uma após outra tendo, todavia, presente que o remédio previsto
no arto 669o, alínea a), do CPC61 aqui aplicável, se destina apenas
a esclarecer “alguma obscuridade ou ambiguidade” que o aresto con-
tenha, sendo vedado o uso deste meio processual para reapreciar
o julgado ou a sua fundamentação.

2. 1. A primeira dessas questões pode assim resumir-se:
A reclamação para o chefe da repartição de finanças (da decisão

deste) não constitui, à face do CIVA, pressuposto indispensável (e,
portanto, a sua falta não constitui óbice) à procedência da impugnação,
tanto mais que, no caso, a quantificação da matéria colectável não
depende de operações técnicas relevantes mas de “saber se houve
ou não duplicação de facturas, o que vem provado pela prova tes-
temunhal produzida”, diligência probatória que afinal seria inútil se
bastasse constatar que faltava aquela reclamação, a qual raramente
tem resultado prático.

Como se vê, a requerente sustenta uma tese contrária à da sentença,
que o acórdão manteve, e, com argumentos que ela entende pro-
cedentes, manifesta discordar da decisão e dos respectivos fun-
damentos.

Ora uma tal alegação tinha cabimento num quadro de impugnação
do julgado mas não no de pedido de esclarecimento: a requerente
não aponta qualquer ponto obscuro ou ambíguo do aresto a precisar
de mais clareza nem mostra dificuldade de interpretação e intelecção
da decisão e dos seus fundamentos.

Quanto à parte final daquela exposição, onde ela levanta, na forma
condicional, hipótese de se ter praticado actividade processual inútil
com a produção da prova testemunhal, isso poderia ter constituído
motivo para arguição de nulidade - por inutilidade de acto(s) pro-
cessual(is) na 1a instância, mas não, obviamente, para um pedido
de esclarecimento.

Assim, não há esclarecimento algum a prestar.
2.2. A segunda questão posta pela requerente é, em síntese, a

seguinte:
Tendo o acórdão, ao contrário da sentença, reconhecido a incons-

titucionalidade do no 1 do arto 86o do CIVA, não devia ser de admitir
a impugnação sem limitações ou restrições e no prazo de 90 dias
previsto no CPCI e no CPT (e não apenas no de 8 dias fixado no
no 2 desse arto 86o), e não devia, nesta perspectiva, ser o DL no

198/90 de aplicação retroactiva, por interpretativo ou adequador de
tal preceito à Constituição? A requerente coloca, assim, uma pergunta
(ou duas, conexas) mediante uma fórmula (denominada, em linguís-
tica, de interrogativa-negativa), que normalmente pretende exprimir,
mais do que dúvida, a convicção ou a inclinação, mais ou menos
segura, do seu autor para uma resposta positiva.

Mas alguma dúvida que transpareça nessa pergunta não é acerca
da interpretação (compreensão, intelecção) de qualquer capítulo ou
passo do acórdão e sim acerca do acerto da decisão e da sua
fundamentação.
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Ora, repete-se, o meio processual previsto no arto 669o, al. a), do
CPC61 permite esclarecer alguma obscuridade ou ambiguidade que
o aresto contenha e não reapreciar o julgado ou a sua fundamentação.

De resto, à pergunta assim formulada pela requerente o acórdão
em exame responde claramente o seguinte (fls. 177-179):

Tem razão a recorrente quando sustenta que a disposição restritiva
do recurso contencioso que constava do transcrito no 1 do arto 86o

do CIVA era inconstitucional por violação do arto 268o da Cons-
tituição, o qual na redacção de 1982 dispunha (no seu no 3) ser ga-
rantido aos interessados recurso contencioso, com fundamento em
ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos definitivos e exe-
cutórios, independentemente da sua forma, e na redacção de 1989
passou a dispor, no no 4, ser garantido aos interessados recurso con-
tencioso, com fundamento em ilegalidade, contra quaisquer actos ad-
ministrativos, independentemente da sua forma, que lesem os seus
direitos ou interesses legalmente protegidos.

Portanto, mesmo antes da nova redacção dada ao arto 86o do CIVA
pelo DL no 198/90 o acto de fixação definitiva do IVA praticado
nos termos do artos 84o e 85o do CIVA era, por força das referidas
normas da Constituição, susceptível de recurso contencioso (impug-
nação judicial) com fundamento em qualquer ilegalidade e não apenas
com base em preterição de formalidades legais.

Apesar de se reconhecer razão à recorrente quanto a este ponto
da sua alegação, isso não significa que o recurso proceda.

Com efeito, a impugnação foi julgada improcedente (ou, mais ri-
gorosamente, rejeitada) com os seguintes fundamentos (...):

a) A impugnante devia, como acto necessariamente prévio à im-
pugnação contenciosa, ter apresentado perante o chefe da repartição
de finanças a reclamação (da decisão quantificadora da matéria co-
lectável) prevista nos artos 84o e 85o do CIVA (que contemplam,
ainda na ordem administrativa, uma subsequente intervenção da co-
missão distrital de revisão) como imprescindível à abertura da via
contenciosa;

b) Não o tendo feito, deixou essa decisão fixar-se como caso
resolvido.

Ora contra esta pronúncia da sentença a recorrente limitou-se a
alegar que se devia atender à nova redacção dada ao arto 86o do
CIVA pelo DL no 198/90.

Mas não tem razão nesta alegação:
- Apesar dessa nova redacção do arto 86o mantiveram-se sem al-

teração (salvo quanto à composição das comissões distritais de revisão)
os artos 84o e 85o, contra cuja interpretação feita pela sentença a
recorrente nada disse; na verdade o que essa nova redacção veio
alterar foi o prazo (que passou de 8 para 90 dias), e os fundamentos
(que passaram a ser qualquer ilegalidade, como a Constituição já
admitia) da impugnação judicial, que passou a ser unitária (quando
antes se previa a impugnação, como destacável, no prazo de 8 dias,
da decisão quantificadora da matéria colectável);

- Decisivo, de todo o modo, é que a redacção dada ao arto 86o

do CIVA pelo DL 198/90 entrou em vigor em 24-6-90, mais de um
ano após a apresentação da petição, pelo que não se podia aplicar
ao procedimento administrativo (a admitir-se que nele teria alguma
influência), porque então já ele findara, nem à regulação do conteúdo,
e do tempo e modo de exercício, do direito de impugnação contenciosa,
que se tem de regular pela legislação (constitucional e ordinária)
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vigente à data da sua interposição e não por uma lei muito posterior
a que nem o legislador atribuiu - nem o intérprete tem fundamento
para atribuir - eficácia retroactiva.

Crê-se que estes parágrafos do Acórdão são bem claros; e nem
o requerente lhes aponta falta de clareza.

Nada há, pois, a esclarecer.
3. Pelo exposto, acordam em indeferir o requerido.
Custas pela requerente, com taxa de justiça de 15.000$00 (quinze

mil escudos).

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Agostinho Castro Martins, Rela-
tor. — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Gerência de facto.
Responsabilidade tributária. Reversão. Competência do Tri-
bunal Tributário de 2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA 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, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instancia, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instancia que não se restrinja a matéria de direito.

3 — É questão de facto saber se alguém exerceu ou não a
gerência de uma sociedade por quotas em certo período
temporal.

Recurso no 19 128. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Alberto
Lemos Fernandes. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. ALBERTO LEMOS FERNANDES, residente em Lisboa, de-
duziu em 7-11-91 oposição à execução fiscal que, inicialmente ins-
taurada contra Tubacal Constroi - Sociedade de Construções e Re-
presentações, Lda., para cobrança de contribuições para a Segurança
Social dos meses de Dezembro de 1982 e Janeiro de 1983, acabou
por reverter contra ele como responsável subsidiário a título de gerente
dessa empresa.

Alegou, de essencial:
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a) Deixou de ser sócio da dita sociedade por quotas em finais
de 1982 tendo a respectiva escritura de cessão de quota sido lavrada
em 31-12-82.

b) Nunca foi gerente, mas simples empregado (além de sócio),
dessa empresa e nunca praticou qualquer acto que o responsabilizasse
como devedor solidário dos créditos exequendos.

c) Deve a oposição ser julgada procedente ao abrigo da alínea
b) do no 1 do arto 286o do CPT.

Juntou um documento e ofereceu três testemunhas.
Por sentença datada de 8-11-94 (fls. 16-17) o Tribunal Tributário

de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo, 2a Secção, processo no 104/91)
julgou a oposição totalmente procedente.

De tal decisão recorre per saltum a FAZENDA PÚBLICA (Fa

Pa), que como remate da sua minuta oferece as seguintes conclusões:
1a - A parte da dívida exequenda de que se recorre respeita a

Dezembro de 1982.
2a - O ora recorrido exerceu a gerência até 31-12-82.
3a - A instância eximiu-o do pagamento daquela dívida por entender

que ”a responsabilidade dos gerentes das sociedades de responsa-
bilidade limitada se circunscreve ao período da cobrança do imposto”.

4a - O arto 16o do CPCI continua a aplicar-se aos processos ins-
taurados ou a instaurar por facto tributário ocorrido antes da entrada
em vigor do CPT, pois é o facto tributário gerador da responsabilidade
que determina o momento da aplicação quer desse preceito quer
do arto 13o do CPT.

5a - A responsabilidade dos gerentes abrange ”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”.

6a - Os factos que deram origem ao nascimento da obrigação tri-
butária ocorreram no período em que o ora recorrido foi gerente.

7a - A instância violou o arto 16o do CPCI, pelo que deve a sentença
ser parcialmente revogada.

O oponente, ora recorrido, contra-alegou pugnando pela confir-
mação da sentença e concluindo que nunca poderia ser responsa-
bilizado por não estar provada a sua qualidade de gerente e a prática
de actos de gerência.

O magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
A questão que é objecto do recurso é a de saber se a respon-

sabilidade subsidiária dos gerentes de sociedades comerciais prevista
no artigo 13o do Decreto-Lei no 103/80, de 9 de Maio, recai sobre
aqueles que exerciam funções de gerência no momento da constituição
da dívida exequenda (e não apenas sobre os que exerciam funções
no momento da cobrança).

A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Administrativo tem
sido uniforme no sentido de que tal responsabilidade recai sobre os
gerentes no momento da constituição da dívida.

Nesse sentido, indicam-se os doutos acórdãos de 1-2-89 (proferido
no recurso no 5.477, publicado em ”Ćiência e Técnica Fiscal”, no

356, página 209), de 24-10-90 (proferido no recurso no 12.124, pu-
blicado em ”Apêndice ao Diário da República” de 15-4-93, página
380, e em ”Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal Administra-
tivo”, no 355, página 859), e de 13-10-93, recurso no 15.952.

No mesmo sentido se pronunciam RUBEN ANJOS e RODRI-
GUES PARDAL, ”Código de Processo das Contribuições e Impostos
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Anotado e Comentado”, volume I, 2a edição, página 133, ALBERTO
XAVIER, ”Manual de Direito Fiscal”, I, 1974, página 388, e BRAZ
TEIXEIRA, ”Princípios de Direito Fiscal”, volume I, 3a edição, pá-
ginas 319-320.

Concordando com essa jurisprudência e doutrina, e fundamentos
em que assentam, entende-se que é correcta a interpretação do artigo
13o do Decreto Lei n-o 103/80, de 9 de Maio, sustentada pela
recorrente.

Parece-nos, porém, em sintonia com os doutos votos de vencido
proferidos no Acórdão do Tribunal Constitucional no 328/94, de
13-4-94 (publicado no Diário da República, 2a Série, de 9-11-94, página
11299-11302) que tal regime, na interpretação que o Supremo Tribunal
Administrativo tem vindo a fazer de considerar que aquele artigo
13o (como o artigo 16o do CPCI) consagrava uma presunção inilidível,
será materialmente inconstitucional por conceder ao Estado ”um es-
tatuto desproporcionadamente privilegiado” en relação aos outros cre-
dores sociais, como o próprio legislador reconheceu no Preâmbulo
do Decreto-Lei no 68/87, de 9 de Fevereiro, o que contenderá com
o princípio constitucional da igualdade, consagrado no artigo 13o.

Por outro lado, como se sustenta nos doutos votos de vencido re-
feridos tal interpretação viola também os princípios da justiça e da
proporcionalidade que decorrem do princípio do Estado de direito
democrático constante do artigo 2o da Constituição.

Como se diz num desses votos, ”as dificuldades económicas que
uma empresa pode atravessar não resultam necessariamente da ac-
tuação da própria gerência»; na maioria dos casos, porventura, tais
dificuldades prendem-se com razões exógenas, perante as quais a ge-
rência apenas pode limitar os estragos, o que implica, em cada mo-
mento, optar pelas soluções mais adequadas à sobrevivência da em-
presa, sendo certo que, por vezes essas soluções não conduzem a
colocar as dívidas ao Estado ou à Segurança Social em posição de
primeira prioridade. Por isso, pode-se afirmar, sem qualquer espécie
de dúvida, que a norma em apreço, para além de constituir um convite
ao abandono da gestão de empresas em situação difícil, veio impor
aos gestores a obrigação de actuarem em benefício de um concreto
credor e em prejuízo dos interesses da empresa e dos interesses da
generalidade dos credores, responsabilizando-os em casos em que
actuariam sem culpa, o que se afigura excessivo e desproporcionado”.

Foi isto que se reconheceu também no referido Preâmbulo, como
se nota no mesmo voto, ao consignar-se que o princípio da culpa
«pressupõe uma regra de justiça, isenta de qualquer fatalismo
inadequado».

Pelo exposto, entende-se que o artigo 13o do Decreto-Lei no 103/80
é materialmente inconstitucional e, consequentemente, inaplicável -
artigo 206o da Constituição.

Por estas razões, entende-se que o recurso não merece provimento.
2. A instância julgou provado:
A — Corre termos na 6a Secretaria Administrativa, por transfe-

rência do extinto 6o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, o processo de execução fiscal no 264/90 em que é executada
a sociedade Tubacal Constroi - Sociedade de Construções e Repre-
sentações, Lda., para cobrança de contribuições à Segurança Social
dos meses de Dezembro/1982 e Janeiro/1983 no valor global de
1.258.158$00 (fls. 2 daquele processo de execução).



712

B - Por despacho proferido em 21-2-91 naqueles autos reverteu
a execução contra, entre outros, o ora recorrido (fls. 18 do mesmo
processo).

C - Por escritura lavrada em 31-12-82 no 3o Cartório Notarial de
Lisboa, o ora recorrido cedeu a sua quota a terceiro e renunciou
à gerência (fls. 6 a 10 destes autos).

D - Pela inscrição no 76, de 19-7-79, foi levada a registo provisório,
convertido em definitivo por averbamento no 1, de 21-8-79, a de-
signação de gerente do ora recorrido no pacto da sociedade executada,
matriculada sob o no 53.949, a fls. 45 v do livro C - 135 da Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa (fls. 13 a 15 do dito processo de
execução).

3. Como vimos, o oponente, ora recorrido, alegou na sua petição
de oposição que nunca exerceu a gerência da referida sociedade exe-
cutada e ofereceu prova testemunhal, que não foi (ou ainda não foi)
produzida.

Na segunda conclusão da sua minuta de recurso a ora recorrente
Fa Pa sustenta que o oponente ”exerceu a gerência até 31-12-82”
para, com base na tese exposta no artigo 14o dessa minuta e resumida
na sua conclusão 5a de que a ”responsabilização (do gerente) funciona
ainda quanto a débitos constituídos durante (o) período de gerência
efectiva”, pedir que o Tribunal, julgando o recurso procedente, res-
ponsabilize o ora recorrido pelo pagamento das contribuições de De-
zembro de 1982.

Ora, como se alcança da sua especificação factual acima transcrita,
a sentença não dá como provado o exercício dessa gerência em De-
zembro de 1982 (nem aliás em qualquer outro período de tempo),
embora dessa especificação constem dados de facto que permitirão
concluir acerca da sua gerência nominal.

4. Apresenta-se-nos, pois, a demandar solução a questão prévia
(de conhecimento oficioso e prioritário - cfr. artos 3o da LPTA, 45o

do CPT e 101o e segs. do CPC) da (in)competência, em razão da
hierarquia, desta Secção do STA, para onde um recurso como o pre-
sente, de decisão de um tribunal tributário de 1a Instancia só pode
subir per saltum quando verse exclusivamente matéria de direito [cfr.
artos 21o, no 4 e 32o, no 1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]:
se envolver pronúncia sobre matéria de facto, a competência para
o julgar cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instancia [cfr. artos 41o,
no al. a), do ETAF e 167o citado].

Ora entendemos que procede tal questão prévia, assim oficiosa-
mente suscitada.

Na verdade, este STA não é competente para apreciar o recurso,
visto ele não versar exclusivamente matéria de direito, pois envolve
indagação de matéria de facto saber se alguém exerceu ou não a
gerência de uma sociedade por quotas em certo período temporal.

E, como vimos, tal matéria de facto está em discussão neste recurso,
pois a sentença não dá como provado que, como a recorrente alega,
o ora recorrido haja exercido essa gerência, designadamente durante
o mês de Dezembro de 1982.

5. Conclui-se que a recorrente estriba as suas alegações em dados
de facto não dados como assentes pela sentença recorrida, pelo que
o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.

Assim, abstemo-nos de julgar o recurso, por esta Secção do STA
ser incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer e de-
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claramos para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância
(cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

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

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente: An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Recurso no. 19.811, em que é Recorrente Companhia de Linha Coats
& Clark, Lda e Recorrido Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

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

A Companhia de Linha Coats & Clark Lda reclamou para a con-
ferência do despacho do Relator, a fls. 69 vo e 70, que julgou deserto,
por falta de alegações, o recurso contencioso interposto a fls. 2.

À matéria da reclamação apenas respondeu o MoPo, que se pro-
nunciou pela confirmação do despacho reclamado.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Constitui ”thema decidendum” o de saber se o recurso se mostrava

deserto por falta de alegações.
Com relevo para a decisão apura-se dos autos o seguinte:
1 — Após a apresentação da resposta da autoridade recorrida, di-

ligenciou-se pela remessa do processo administrativo (fls. 54).
2 — Remetido a este S.T.A. um processo administrativo foi, em

31/1/96, pelo então Relator, proferido o seguinte despacho:
”Notifique os interessados para alegações complementares — arto

52o da L.P.T.A.” (v. fls. 55).
3 — Notificada a recorrente, alegou que o processo remetido não

tinha relações com o objecto do pedido e requereu a remessa daquele
em que foi praticado o acto recorrido (fls. 57 e 58).

4 -Este foi apensado em 26/6/96 (fls. 67).
5 — Em 21/7/96, foi proferido pelo relator o seguinte despacho:
Alegações em 20 dias.
Not.
6 — Este despacho foi notificado à recorrente que se remeteu ao

silêncio.
7 — O Ex..mo Magistrado do MoPo junto deste S.T.A., promoveu,

em 31/10/96, que se julgasse deserto o recurso por falta de alegações
(fls. 69).

8 -A fls. 69 vo e 70, o relator proferiu o Despacho ora reclamado,
julgando deserto o recurso por falta de alegações.

Na óptica da recorrente, o despacho reclamado deve ser revogado
pois que, não só alegou como até apresentou alegações comple-
mentares.

Será assim?
Junta a resposta da autoridade recorrida, abre-se a fase das ale-

gações pelo prazo de 20 dias (v. artos 34o e 67o do R.S.T.A.).
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Se, após a apresentação destas, forem juntos elementos que possam
ter relevância para a decisão final, é dada aos interessados e faculdade
de apresentar alegações complementares (v. arto 52o da L.P.T.A.).

As alegações, em sede de recurso contencioso, são, assim, aquelas
a que se refere o arto 67o da R.S.T.A. e não as que integram a petição
de recurso.

Por outro lado, o requerimento de fls. 57, através do qual a re-
corrente dá conta que o processo remetido pela autoridade recorrida
em impertinente e em que pugnava pela remessa de um outro, não
pode ser visto com alegações complementares.

Na verdade, as alegações complementares só fazem sentido se forem
complemento de outras já apresentadas e na sequência da junção
de elementos relevantes para a decisão final.

Na hipótese vertente, não foi apresentada a peça ”alegações” nem
juntos quaisquer elementos relevantes para a decisão final.

De registar é ainda que o mencionado requerimento de fls. 57
e referido em 3., atento o seu conteúdo, não assume a natureza de
alegações complementares, pois não indica qualquer fundamento sus-
ceptível de alterar ou determinar a anulação do acto recorrido.

Em suma, a recorrente não apresentou nenhuma das peças de-
signadas por ”alegações” ou ”alegações complementares”.

Daí que o recurso contencioso devesse ser, como foi, julgado deserto
por falta de alegações no termo dos artos 67o parágrafo único do
R.S.T.A., 24o al. b) da L.P.T.A. e 292o e 690o do C.P. Civil.

Não merece, pois, censura, o despacho reclamado.
Termos em que, mantendo-o, se acorda em desatender a re-

clamação.
Custas do incidente pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça

em 15.000$00 (quinze mil escudos).

Lisboa, 5 de Março de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Oposição. Recurso. Alegações. Deserção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto. 356 do C.P.T. apenas é aplicável aos casos a
que se reporta o arto. 355, isto é recursos de natureza
jurisdicional sobre decisões proferidas pela administração
fiscal.

II — Nos casos restantes segue-se, por força do arto 357, o
regime previsto na impugnação.

III — Tendo o recorrente declarado pretender alegar no Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, só após a notificação
para a apresentação de alegações no prazo de 8 dias
e a não apresentação destas poderá o recurso ser julgado
deserto.
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Recurso: 20.008. Recorrente: Gabriel Rodrigues Abrantes. Recorrido:
Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

Inconformado com a decisão do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro que lhe julgou improcedente a oposição que deduzira contra
a execução instaurada pela Fazenda Nacional, interpôs o opoente
Gabriel Rodrigues Abrantes recurso para o Tribunal Tributário de
2a Instância. Tal recurso foi, por despacho do Relator, julgado deserto
por falta de alegações, decisão posteriormente confirmada pela Con-
ferência para a qual o recorrente reclamara.

Do acórdão proferido vem interposto pelo opoente o presente re-
curso para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as se-
guintes conclusões:

1a - O recurso para a 2a Instância foi interposto atempadamente
no Tribunal de 1a Instância e no requerimento de interposição de-
clara-se que se pretendia alegar no Tribunal ad quem - conforme
estipula o artigo 167o do C.P.T.

2a - O recurso foi admitido e mandado remeter ao Tribunal superior
pelo Juiz do Tribunal de 1a Instância.

3a - O Tribunal da 2a Instância entendeu que a tramitação do
recurso interposto devia ser a do artigo 356o do C.P.T. e não do
artigo 167o.

4a - No seguimento desse entendimento, o Juiz Relator do Tribunal
da 2a Instância declarou o recurso deserto, por falta da apresentação
de alegações, juntamente com o requerimento.

5a - A deserção do recurso só poderia ser ordenada onde a falta
se verificou - ou seja na 1a Instância - conforme o disposto nos artigos
171o, no 4 do C.P.T., 292o e 690o do Código Pro. Civil.

6a - Os artigos 167o a 179o do Código Proc. Tributário aplicam-se
a todos os processos judiciais tributários nomeadamente aos processos
judiciários de oposição à execução fiscal.

7a - O artigo 356o do C.P.T. só se aplica nos actos de natureza
jurisdicional praticados pelos serviços administrativos.

8a - A interposição do recurso para a 2a Instância tal como ele
foi apresentado na 1a Instância obedece aos requisitos dos artigos 167o

e seguintes do C.P.T. aplicáveis ao caso dos autos.
9a - O Acórdão recorrido violou entre outros normativos, os artigos

167o, 171o a 179o, todos do Cód. de Proc. Tributário e os artigos
292o e 690o do Cód. de Proc. Civil.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Tribunal Su-
perior foi emitido parecer no sentido do provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A questão aqui controvertida consiste em saber se nos recursos

de sentença da 1a para a 2a instâncias, em processo de oposição,
as alegações terão que ser apresentadas com o requerimento de in-
terposição no prazo de oito dias ou se poderão sê-lo posteriormente
no Tribunal “ad quem” quando requerido. Tal questão tem sido ob-
jecto de várias decisões deste S.T.A., não havendo porém uma total
unanimidade quanto a ela. Vejamos então o que prescreve a legislação
aplicável.

O Código de Processo Tributário divide-se em cinco títulos com
as seguintes epígrafes:

- Do Ordenamento Processual Tributário;
- Do Processo Administrativo Tributário;
- Do Processo Judicial Tributário;
- Do Processo de Contra-Ordenação Fiscal;
- Do Processo de Execução Fiscal.
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A oposição fiscal vem regulada na secção V do capítulo II do título V
referente à execução fiscal e a secção X do mesmo capítulo tem por
epígrafe “Dos recursos”. Esta última secção tem três subsecções, cada
uma com um único artigo, versando respectivamente os recursos das
decisões da administração fiscal, os recursos dos actos jurisdicionais
e disposições comuns.

Estando em causa nos autos o artigo 356o do CPT convirá aqui
transcrevê-lo:

”1 - Os recursos das decisões de natureza jurisdicional serão in-
terpostos por meio de requerimento com a apresentação das alegações
e conclusões no prazo de oito dias a contar da notificação.”

O recorrente pretende que tal artigo não é aplicável aos recursos
jurisdicionais em processo de oposição, mas tão-só aos recursos das
decisões da Administração Fiscal. Embora tenhamos já defendido
tal posição acabámos por aderir ao entendimento que se tornou maio-
ritário neste Supremo Tribunal de que o transcrito artigo 356o do
CPT só se aplica aos recursos judiciais das decisões da Administração
Fiscal a que se reporta o antecedente artigo 355o. Só nos casos em
que foi proferida decisão jurisdicional sobre tal decisão o recurso
dela interposto terá que vir logo acompanhado das alegações. Nos
restantes casos aplicar-se-á, atento o artigo 357o, o disposto para o
processo de impugnação, isto é, a tramitação dos artigos 167o a 179o

do CPT no que for aplicável.
Prescreve o artigo 171o que a interposição do recurso se faz “por

meio de requerimento em que se declare a intenção de recorrer e,
no caso de o recorrente o pretender, a intenção de alegar no tribunal
de recurso” (no 1). O prazo para alegações é de 8 dias contados,
para o recorrente, da notificação da admissão do recurso (nos. 2 e
3). Somente na falta de declaração da intenção de alegar no tribunal
de recurso e na falta de alegações deverá o recurso ser julgado deserto
no tribunal recorrido (no 4).

Temos assim a seguinte situação:
a) recursos de decisões jurisdicionais proferidas sobre decisões da

Administração Fiscal - apresentação das alegações com o requeri-
mento de interposição do recurso (artigos 355o e 356o);

b) restantes casos - apresentação das alegações no tribunal recorrido
nos 8 dias seguintes à notificação da admissão do recurso ou declaração
de que pretende alegar no tribunal “ad quem” no próprio re-
querimento.

No caso vertente a recorrente interpõs recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância declarando pretender alegar nesse tribunal.
Assim sendo, teria um prazo de 8 dias após a notificação para o
efeito para apresentar as alegações nesse tribunal. Não tendo o re-
corrente, no caso vertente, sido notificado para alegar, não podia
o recurso ser julgado deserto por invocação do artigo 356o no 1 do
C.P.T. que não era aplicável. Haveria primeiro que admiti-lo, proceder
às notificações devidas e só depois, transcorrido o prazo legal sem
que as alegações fossem apresentadas, poderia o recurso ser julgado
deserto.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira — Luís
Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Oposição às execução. Indeferimento liminar. Alegação de fac-
to administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A alegação de um facto modificativo da dívida contitui
fundamento de oposição, com previsão no art 286o, no 1,
al. g), do C.P.T.

II — Não pode assim manter-se o despacho de indeferimento
liminar que não reconhece a tal alegação a virtualidade
de constituir fundamento de oposição à execução, se não
for manifesto que não ocorre esse facto modificativo.

Recurso no 20.224. Recorrente: Khroma Representações, LDa; Re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. Khroma Representações, LDa, com sede na Rua Engenheiro
José Campos Coroa LT 19, C/V, DTo, Faro, opôs-se a uma execução
fiscal que lhe foi instaurada.

O Mo Juiz do Tribunal do Tributário de 1a Instância de Faro in-
deferiu liminarmente a oposição, a pretexto de não ter sido alegado
na petição inicial qualquer dos fundamentos de oposição previstos
no arto 286o do C.P.T., pois o que vem alegado é uma nulidade do
processo de execução fiscal, que não cabe no âmbito daquele artigo.

Inconformada com esta decisão a oponente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

“Dos pontos 1 e 2 conclui-se que, o oponente não invocou uma
nulidade insanável integrada na alínea b) do no 1 do arto 251o do
C.P.T., por considerar que o facto extensivo ou modificativo da dívida
ao não interferir na legalidade concreta da mesma, não põe em causa
qualquer dos elementos do título não consubstanciando falta de ele-
mentos essenciais do título executivo

Dos pontos 3 a 6 conclui-se que, o facto extintivo ou modificativo
da dívida desde que não interfira na sua legalidade concreta, constitui
fundamento de oposição, nos termos da alínea h), do no 1, do arto 286o

do C.P.T.”.
Contra-alegou o representante da Fazenda Pública sustentando que

o recurso não merece provimento.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, defendendo

o provimento do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na petição inicial o oponente alegou expressamente o seguinte:
“I - A liquidação oficiosa respeitante ao Imposto sobre o Valor

Acrescentado (I.V.A.), cuja cópia do título executivo se anexa e cons-
tituirá o documento 1 desta oposição, não corresponde ao valor real
do exercício da devedora no período a que respeita.
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II - Divergência essa que a ora oponente demonstra, conforme
cópia da Declaração de substituição modelo C, que aqui se dá na
íntegra como reproduzida e constituirá o documento no 2, entregue
dentro do prazo estipulado pelo arto 88o do Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado.

III - O valor da liquidação oficiosa apresentada pelos Serviços da
Administração Fiscal resulta de presunções desses Serviços.

IV - A entrega da Declaração de substituição modelo C não in-
terferindo na legalidade concreta da dívida exequenda, constitui facto
modificativo da referida dívida.”

A oponente alega assim que há um facto modificativo da dívida.
Não está realmente em causa qualquer nulidade do processo exe-

cutivo, como refere o Mmo Juiz.
Eventualmente poderá ocorrer um facto modificativo da dívida,

posterior à liquidação, como defende o recorrente.
Se é assim ou não o estado do processo, ainda na sua fase liminar,

não o permite afirmar com precisão.
Mas se assim for, tal facto modificativo constitui realmente fun-

damento de oposição à execução, com previsão no arto 286o, 1, g),
do C.P.T.

Como estamos numa fase de despacho liminar, aceita-se o inde-
ferimento apenas e tão-só nos termos do art 474o do C.P.Civil.

Ora atentas as dúvidas que deixamos expressas, não se justifica
sem mais esse indeferimento liminar.

Merece assim acolhimento a pretensão do recorrente.
3. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso

interposto por Khroma Representações, Lda., revogando-se o des-
pacho recorrido, que deverá ser substituído por um outro que não
seja de indeferimento liminar por “falta de alegação de factos” que
possam fundamentar a oposição.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa —
Domingos Brandão de Pinho — Vítor Manuel Marques Meira. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Incompetência do S.T.A., em razão da hierarquia. Questão
de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos é competente para conhecer do recurso do T.T.
de 2.a Instância e não o S.T.A., independentemente do
relevo de tais factos na solução jurídica.

II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com quid disputatum e não com
o quid decisum. * Ver fls. 629.o
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Recurso n.o 20 400, em que são recorrente Alfredo Antunes & C.a,
L.da, e outro, e recorrido Dr. Júlio Hugo Pina Bicho e outros.
Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. ALFREDO ANTUNES & COMPANHIA, L.DA e ALFREDO
FREIRE ANTUNES, identificados nos autos, interpuseram recurso
para este Supremo Tribunal do despacho do Mo Juiz do Tribunal
Tribunal de 1a Instância de Castelo Branco, proferido em processo
de execução fiscal, que ordenou o levantamento da penhora do direito
de arrendamento e trespasse do estabelecimento de café e hotelaria
denominado ‘‘Café Montalto’’.

Formularam as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:

”1.a Os presentes autos de execução fiscal tiveram início aos
17OUT1977.

2.a Contra Artur de Almeida Campos por dívidas à Caixa de
Previdência.

3.a Sendo que à data o bem penhorado pertencia à esfera patri-
monial do executado Artur de Almeida Campos.

4.a O qual o trespassou juntamente com todo o seu restante pa-
trimónio à Sociedade Alfredo Antunes & Comp. Lda aos 28MAR1980.

5.a Em face do que veio a execução a reverter contra o trespassário
por despacho de 07MAI1981 do Juiz Auxiliar da Repartição de Fi-
nanças da Covilhã.

6.a Vindo então a Sociedade Alfredo Antunes & Comp. Lda a
ser citada aos 18MAI81 para a execução a ela acrescendo também
diversas dívidas ao Estado do (anterior) executado Artur de Almeida
Campos.

7.a sendo que o bem ora em causa nos presentes autos, veio a
ser penhorado aos 25MAR82 * ‘‘para pagamento da quantia de
4 677 225$00 proveniente da execução que a F. N. move (por reversão)
a Alfredo Antunes & Comp. Lda’’.

8.a O despacho de 30SET1986 indeferiu o requerimento em que
os proprietários do imóvel pediam a suspensão da execução (sobre
o bem penhorado). E indeferiu no entendimento de que a propositura
duma acção de simples apreciação negativa não era o meio idóneo
para se ordenar uma suspensão em execução fiscal.

9.a Contudo o douto despacho de 01MAI88 do Juiz do Tribunal
Tribunal de Castelo Branco considerou procedente a reclamação in-
terposta do despacho referido na conclusão anterior.

10.a Apesar da oposição de 11DEZ1987 do Representante da Fa-
zenda Nacional e dos executados ora recorrentes.

11.a Tendo finalmente o douto despacho de 09ABR1991 (ora re-
corrido) do mesmo Meritíssimo Juiz ordenado o levantamento da
penhora e a restituição aos requerentes das chaves das instalações
onde funcionou o denominado ‘‘Café Montalto’’.

12.a E tão-só face à decisão do Tribunal Judicial da Comarca da
Covilhã, transitada em julgado após recurso para o T. R. de Coimbra
e para o STJustiça ‘‘de que em 25-3-1982, data em que foi feita a
penhora, a firma Alfredo Antunes & Comp. Lda (já) não era a titular
ou possuidora do direito do arrendamento e trespasse penhorado’’.
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13.a Fazendo tábua rasa do expendido no douto acórdão de
06JUN1990 do STJ e que se transcreveu no arto 39o das Alegações.

14.a Apesar dos AA proprietários do imóvel e aqui recorridos terem
também reconhecido que à data da penhora não tinham a posse do
direito de arrendamento e trespasse das instalações onde funcionou
o Café Montalto, conforme se transcreveu no arto 40o das alegações.

15.a O douto despacho/sentença recorrido lesa os interesses da Fa-
zenda Nacional bem como os dos recorrentes.

16.a O douto despacho/sentença recorrido não tomou em consi-
deração tudo quanto expendido pelo representante da Fazenda Na-
cional na defesa dos interesses desta.

17.a Mais acresce que, e por hipótese, no caso de a decisão da
acção declarativa de simples apreciação negativa ter de projectar-se
na execução fiscal sempre a descisão teria de ser no sentido de se
ordenar a reversão fiscal conta o novo titular do bem penhorado,
como aconteceu aquando do respectivo trespasse do originário exe-
cutado para o aqui recorrente Alfredo Antunes & Comp. Lda.

18.a O douto despacho recorrido praticou errada interpretação e
errada aplicação da lei, violando nomeadamente o disposto nos
artos 12o, 146o, 147o, 150o, 161o e 186o do CPCI; o disposto nos
artos 601o e 892o do CCivil e artos 821o e 822o do CPC.”

Contra-alegaram os recorridos (Dr. Júlio Hugo Pina Bicho e Ou-
tros), sustentando que o recurso não merece provimento.

Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer defendendo
que o Tribunal é hierarquicamente incompetente para conhecer do
recurso.

Recorrentes e recorridos manifestam desacordo quanto à posição
sustentada pelo EPGA, por entenderem que a questão a decidir é
uma questão de direito e não de facto.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Exmo Magistrado do M.P.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-

téria (vide artos 101o e 102o do C.P. Civil, 45o do C.P.T., 5o do ETAF,
e 2o e 3o da L. P. T. A.), prejudicando, se procedente, a apreciação
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então:
Dispõe o arto 32o, 1, b), do ETAF:
‘‘Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
‘‘ . . .
‘‘b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de direito’’.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria

de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto

não será este Supremo Tribunal o competente mas sim o Tribunal
Tributário de 2.a Instância, face ao disposto no arto 41o, no 1, al. a)
do ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreve o ilustre Magistrado:
‘‘Nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões, a re-

corrente sustenta que à data da instauração da execução, o bem pe-
nhorado pertencia à esfera patrimonial do executado ARTUR DE
ALMEIDA CAMPOS, o qual o trespassou com todo o seu restante
património à Sociedade Alfredo Antunes & Comp., Lda, em
28-3-1980 — conclusões 3a e 4a.
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Na douta decisão recorrida não são dados como provados os factos
afirmados nestes pontos.

Para além disso, a recorrente sustenta que a penhora do estabe-
lecimento referido ocorreu em 25-5-1982 — artigo 11o das doutas
alegações e conclusão 7a — enquanto na douta decisão recorrida se
parte do pressuposto fáctico de que ela ocorreu em 25-3-1982 — parte
final de fls. 466 e início de fls. 467.’’

Concordamos.
Na verdade, vêm alegados factos que não foram levados ao

probatório.
Significa isto que o recurso não tem como exclusivo fundamento

matéria de direito.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo

quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Tributário de 2a Instância, face aos normativos legais atrás
citados.

Podem, entretanto os recorrentes prevalecer-se do disposto no
arto 47o, no 2, do C.P.T.

3 — Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelos recorrentes Alfredo Antunes & Companhia, Lda e Al-
fredo Ferreira Antunes.

Custas por recorrentes e recorridos, fixando-se a taxa de justiça
em 20 000$ e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Lúcio Barbosa — Rodrigues Par-
dal — Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Recurso no. 20.426, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Álvaro Manuel Abraços Silva Oliveira, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do T.T.
de 1a Instância de Faro, dele interpôs recurso para este S.T.A., ter-
minando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro
conclusivo:

a)A autorização legislativa concedia pelo arto 4o nos 1 e 2, al. a)
e 3 da Lei 106/88, de 16/Setembro abrange todas as remunerações
provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando expres-
samente “. . . contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado”.

b)As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.
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c)O conceito típico de remunerações do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d)A autorização legislativa concedida pelo art. 4o nos 1 e 2 al. a)
e 3 da Lei 100/88, de 16/Set., abrange o conceito de remunerações
típica do Direito Fiscal, consagrado na al. h) do no 3 do arto 2o

do CIRS.
e)A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-

constitucionalidade orgânica.
f)A douta decisão recorrida violou o arto 2o no 3 al. h) do CIRS.
g)A liquidação impugnada obedeceu a todas as disposições legais

aplicáveis, designadamente arto 2o no 3 al. h) do CIRS.
O Ex.mo Magistrado do MoPo opinou pela incompetência, em razão

da hierarquia, deste S.T.A., para conhecer do recurso.
Cumpre decidir, começando por conhecer da questão suscitada pelo

MoPo, pois que logra prioridade.
Tal como refere o MoPo, a fls. 112 e seguintes, sustenta a recorrente,

na conclusão b), que de gratificações auferidas o foram por trabalho
prestado numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Todavia, do probatório da sentença recorrida, não consta que as
referidas gratificações tenham sido percebidas por trabalho prestado,
nem que este tivesse conexão com qualquer contrato de trabalho
em que o impugnante tivesse sido interveniente.

A questão de saber em que circunstâncias foram recebidas tais
gratificações logra enquadramento no âmbito da matéria de facto,
pois que se trata de captar uma realidade que em nada se prende
com a interpretação e aplicação da lei.

Em suma, existe, no ponto assinalado, controvérsia factual que ne-
cessita de ser dirimida.

Donde resulta que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.

Assim sendo, a competência para dele conhecer radica, nos termos
do arto 41o no 1 al. a) do E.T.A.F. e 167o do C.P.T., no T.T. de
2a Instância e não neste S.T.A. como decorre do arto 32o no 1 al.
b) daquele diploma legal.

Termos em que se acorda em declarar incompetente, em razão
da hierarquia, este S.T.A. para conhecer do recurso e competente,
para o efeito, o T.T. de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. IRS. Gratificações.
Incompetência hierárquica. Competência do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)
do STA 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, que cabe ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instância que não se restrinja a matéria de direito;

3 — Inclui indagação de matéria de facto averiguar a que
título foram atribuídas (e auferidas) gratificações con-
sideradas pela Administração, nos impugnados actos tri-
butários, como remunerações sujeitas a IRS.

Recurso n.o 20 458. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Eduardo
José Batista Primitivo Pires; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre per saltum da Sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro de 6-10-95 (fls. 65 e
segs. deste seu processo no 196/95) que, julgando procedente impug-
nação deduzida por EDUARDO JOSÉ BATISTA PRIMITIVO PI-
RES, residente em Vila Real de Santo António, por inconstitucio-
nalidade orgânica da alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS, anulou
os actos de determinação da matéria tributável e de liquidação do
seu IRS dos anos de 1989 a 1992.

A rematar a sua minuta o recorrente ofereceu, entre outras, as
seguintes conclusões, com vista à revogação da sentença e à impro-
cedência da impugnação:

a) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alí-
nea a), e 3 da Lei no 106/88-09-16 abrange todas as remunerações
provenientes do trabalho por conta de outrem, contemplando expres-
samente «. . . contrato de trabalho ou de outro a ele legalmente
equiparado».

b) As gratificações em causa são auferidas por trabalho prestado
numa situação conexa com o contrato de trabalho.

c) O conceito típico de remuneração do Direito Fiscal é um conceito
económico.

d) A autorização legislativa concedida pelo arto 4o, nos 1 e 2, alí-
nea a), e 3 da Lei no 106/88 abrange o conceito de remuneração
típico do Direito Fiscal, consagrado na alínea h) do no 3 do arto 2o

do CIRS.
e) A alínea h) do no 3 do arto 2o do CIRS não enferma de in-

constitucionalidade orgânica.
f) A douta decisão recorrida violou o arto 2o, no 3, alínea h), do

CIRS.
O recorrido ofereceu contra-alegação pugnando pela improcedência

do recurso e pela manutenção da sentença.
O magistrado do Ministério Público emitiu parecer de que o STA

não é competente para apreciar o recurso, visto ele não versar ex-
clusivamente matéria de direito, pois nas suas alegações e conclusões
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o recorrente sustenta que as gratificações referidas nos autos foram
auferidas por trabalho prestado numa situação conexa com o contrato
de trabalho e a sentença recorrida não deu como provados tais factos.

À arguição de tal questão prévia as partes, para o efeito notificadas,
não responderam.

2. Há que resolver, portanto, o problema (de conhecimento oficioso
e prioritário – cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs. do
CPC) da competência, em razão da hierarquia, desta Secção do STA,
para onde um recurso, como o presente, de decisão de um tribunal
tributário de 1a Instância só pode subir per saltum quando verse ex-
clusivamente matéria de direito [cfr. artos 21o, no 4 e 32o, no 1, alínea b),
do ETAF e 167o do CPT]: se envolver pronúncia sobre matéria de
facto, a competência para o julgar cabe ao Tribunal Tributário de
2a Instância [cfr. artos 41o, no 1, al. a) do ETAF e 167o citado].

3. E entendemos que procede tal arguição.
Na verdade, nos artigos 21o e 22o da sua minuta de recurso e

na segunda das referidas conclusões o recorrente alega terem as ques-
tionadas gratificações (consideradas pela Administração, nos impug-
nados actos tributários, como remunerações sujeitas ao IRS) sido
atribuídas (e auferidas pelo ora recorrido) por trabalho (dependente)
prestado numa situação conexa com o contrato de trabalho.

Ora na sentença recorrida não se julgou provado que essas gra-
tificações houvessem sido auferidas por trabalho (dependente) pres-
tado nem que este tivesse conecção com contrato de trabalho em
que a ora recorrida fosse sujeito.

4. Conclui-se que o recorrente estriba as suas alegações em fun-
damentos de facto não dados como assentes pela sentença recorrida,
pelo que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.

Assim, abstemo-nos de julgar o recurso, por esta Secção do STA
ser incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer e de-
claramos para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância
(cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

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

Lisboa, 5 de Março de 1997. – Agostinho Castro Martins – Manuel
Fernando dos Santos Serra – José Joaquim Almeida Lopes (vencido nos
termos do voto anexo). – Fui presente: António Mota Salgado.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.
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Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância: que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção ente o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
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Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Pareceres juntos ao processo. Oportunidade. Extemporanei-
dade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos das disposições conjugadas dos arto 706o-2
e 543o do Cód. Proc. Civil os pareceres de advogados,
professores ou técnicos podem ser juntos ao processo até
serem iniciados os vistos dos juízes adjuntos.

727

II — Se essa junção ocorreu já depois dos vistos a mesma
é ilegal e constitui nulidade (arto 201o do C.P.C.) por
se mostrar susceptível de influir na decisão da causa.

Recurso n.o 20.724, em que é Recorrente Empresa Tipográfica Casa
Portuguesa Sucessores, Lda e Recorrido Fazenda Pública, e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Sob a invocação de não se ter conformado com o despacho do
Relator que ordenou a junção aos presentes autos de oposição à
execução fiscal em que é oponente Empresa Tipográfica Casa Por-
tuguesa, Sucessores Lda do parecer de fls. 184 e segs. veio o Ex.mo
Magistrado do Ministério Público reclamar para a Conferência nos
termos do arto 700o-3 do C.P.C. e arto 111o no 2 da LPTA, com
o fundamento de que quando foi ordenada a junção ao processo
do referido parecer já se haviam iniciado os vistos aos Ex.mos Juízes
Adjuntos o que, nestas condições, não é legalmente admissível face
ao preceituado no arto 706o do CPC aplicável por força dos artos
762o no 1 e 749o do mesmo diploma e arto 102o da LPTA e 169o

do C.P.T., defendendo, por isso, a revogação do mesmo despacho.
Foram ouvidas ambas as partes, apenas se pronunciando a Fazenda

Pública (fls. 195) no sentido de que a junção do parecer é legalmente
admissível ao abrigo do arto 542o do CPC.

Colhidos os vistos legais vêm os autos a conferência, cumprindo
decidir a questão suscitada.

Após os vistos dos Ex.mos Adjuntos sobre a questão de fundo
- objecto do recurso - veio a recorrente em 13.11.96 requerer a junção
aos autos de um parecer elaborado pelo Professor da Faculdade de
Direito. Doutor José Luís Saldanha Sanches que mereceu, por parte
do relator, despacho de junção ao processo.

Notificada a parte contrária, veio o Ex.mo Magistrado do M. Público
apresentar reclamação tempestiva (arto 205o do C.P.C.).

Trata-se de saber se a junção do referido parecer ao processo se
mostra em conformidade com a lei, em termos de oportunidade.

Afigura-se-nos que assiste razão as ilustre reclamante que, como
defensor da legalidade (arto 69o do ETAF), actua oficiosamente e
goza dos poderes e faculdades estabelecidos nas leis de processo (arto

70o do mesmo diploma), ex. vi arto 2o alínea b) do Cód. Proc.
Tributário.

Dispõe o no 2, segunda parte do arto 706o do C.P.C. que os pareceres
de advogados, professores ou técnicos podem ser juntos até se ini-
ciarem os vistos dos juízes remetendo o no 3 do mesmo artigo para
o disposto nos artos 542o e 543o do mesmo Código, normativos estes
que versam sobre a junção de documentos e pareceres e sobre a
sua oportunidade.

Da conjugação destas disposições resulta que, no caso dos autos,
a junção do referido parecer está em desconformidade com a lei,
sendo, pois, extemporânea, porque teve lugar já após os vistos.

Esta junção ilegal, que só por manifesto lapso do relator se admite,
configura uma nulidade (art. 201o do C.P.C.) porque susceptível de
influir na decisão da causa.

Nos termos do arto 543o conjugado com o referido art. 706o-2 do
C.P.C. ordena-se que o mesmo parecer seja desentranhado do pro-
cesso e seja restituído à parte apresentante.
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Termos em que se acorda em atender a reclamação deferindo assim
a pretensão nela formulada.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

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 20.735. Recorrente: António Marques dos Santos; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Fi-
gueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a instância de Coimbra que
julgou improcedente a oposição que António Marques de Matos de-
duzira contra a execução fiscal contra ele revertida na sua qualidade
de gerente da originária devedora sociedade Matos & Filho, L.da,
veio o oponente recorrer da mesma, concluindo a sustentar que:

– Não teve culpa no não pagamento dos impostos em causa, e
porque, sendo aplicável ao caso o art. 2o/1 do DL 154/91, de 23.4,
a decisão enferma de erro ao não aceitar a prova da falta de culpa
do Rte e, por isso, está ferida de “vício de pronúncia”;

– Teriam sido violados os arts. 13o do CPT, 2o/1 do DL 154/91,
de 23.4, e 2o e 13o da CR.

Contra-alegou a Fa Pa, sustentando que no domínio da lei aplicável
– a redacção inicial do art. 16o do CPCI — a obrigação dos gerentes
revertidos decorria directamente da lei.

O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do recurso porque as respectivas
conclusões da alegação incluem matéria de facto não estabelecida
no probatório da decisão 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 MoPo (art. 45o-2 do CPTributário).

Na verdade, na conclusão 1a, o Rte alega não ter culpa no não
pagamento dos impostos em causa e na conclusão 3a completa a in-
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vocação ao imputar à decisão recorrida o erro de não aceitar a prova
de falta de culpa sua.

Ora, nesta negação da culpa “subjectiva” própria no pagamento
dos impostos vai mesmo envolvida matéria de facto, pelo menos face
à posição jurisprudencial que qualifica a culpa assim quando a mesma
é referida à infracção de deveres gerais de diligência e prudência
que não à concreta violação de preceitos legais determinados.

E mesmo para quem encontre na culpa um momento conclusivo
de direito em todas as hipóteses a que a lei se lhe refira (cf. Ac.
deste tribunal de 20.5.87, em AD 313/47), se dirá que a alegação
da culpa ou da sua falta, sem mais, compreende a referência a factos,
a juízos de facto ou a juízos de valor de facto que baseiam ou cons-
tituem pressupostos modeladores da noção jurídica conclusiva.

Sendo que todos estes dados (mesmo os juízos de valor fundados
na lógica e regras gerais de experiência (cf. de AVarela, Anot. na
RLJ 125o/309) interessam matéria de facto e se propõem para co-
nhecimento no recurso porque os mesmos não constam do probatório
da sentença recorrida.

Porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum (cf. Manuel Andrade, Noções (...), p. 89),
é indiferente, para o efeito em causa, determinar a atendibilidade
ou o relevo que as referidas afirmações lograrão no julgamento da
causa posta em recurso, porquanto as ditas pronúncias virão a caber
ao tribunal que for julgado competente.

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, como as afirmações de factos
que a fixação probatória omite.

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 e competente
para tal o referido tribunal.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

IRC. Custo fiscal. Derrama. Domínio de aplicação do
art. 41º/1/a) do CIRC, na redacção dada pela Lei 10-B/96,
de 23.3. Lei interpretativa. Retroactividade.
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Doutrina que dimana da decisão:

A derrama, imposto acessório do imposto principal IRC, não
é de considerar custo fiscal, dedutível na matéria colectável
do IRC do ano de 1993.

Recurso n.o 20 772. Recorrente: Verto Portugal — Soc. Industrial de
Cordoaria, L.da; Recorrido: Fazenda Pública; Relator o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1ª Instância do Porto que
julgou improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação de
IRC, de 1993, nos montantes de 252 783$00 e 25 278$00 (derrama),
veio a Ite Verto-Portugal Sociedade Industrial de Cordoaria, Lda,
da mesma recorrer, concluindo a sustentar que:

-a derrama é, pela sua natureza, emitente, destino e carácter alea-
tório, um imposto diferente do IRC;

-o art. 23º/f do CIRC, que considera como custos para efeitos do
IRC os encargos fiscais e parafiscais, é regra excepcional que não
permite a interpretação analógica;

-o art. 41º prevê excepções à regra, as quais à data dos factos
não enquadravam a derrama, o que só veio a acontecer com a redacção
inovadora da Lei 10-B/96, de 13.5, o que reforça o entendimento
referido;

-o mesmo se diga com a redacção dada ao art. 37º/c do CCI pelo
DL 95/88, de 21.3, onde se dispôs que não eram custos a contribuição
industrial e quaisquer impostos que recaíssem sobre os lucros, solução
que não veio a ser adoptada no CIRC, o que leva a concluir que
a lei pretendeu excepcionar de dedutibilidade dos impostos como
custos apenas o IRC que não a derrama;

- a própria Administração aceitou repetidamente a dedutibilidade
de impostos sobre o lucro, como a derrama e o imposto extraordinário
sobre lucros à matéria colectável s/lucros;

-e o mesmo fez este STA;
-pelo que deve ser deduzida à matéria colectável a derrama de

727 454$00.
Teriam sido violados os arts. 26º/f e 41º do IRC, na redacção anterior

à Lei 10-B/96, de 23.3.
Contra-alegou a FªPª, a sustentar o bem fundado da sentença quan-

do esta afirma que a derrama não é custo porque não é um encargo
fiscal necessário à realização do ganho, mas sim a tributação desse
mesmo ganho, que é o facto tributário.

O Exmo. Magistrado do MºPº é de parecer que o recurso merece
provimento porque o diploma de 96 tem carácter inovador quando
adita a referência a quaisquer outros impostos sobre lucros e porque
a letra dos arts. 23º/f e 41º/1/a) é conclusiva no sentido propugnado
pelo Rte.

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

-A Ite exerce a actividade de ”Fabricação de Cordas e Cabos —
CAE-321510;

-A Ite apresentou a declaração mod. 22 em 31.5.94, relativamente
ao exercício de 1993, procedendo à autoliquidação de IRC;
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-A Ite incluiu na linha 12 do quadro 17 da declaração mod. 12
”IRC e contribuição autárquica (arts. 41º/1, al. a), e b)” a quantia
de 727 454$00 de derrama.

Vem controvertido se a quantia paga a título de derrama no ano
de 1993 é de deduzir como custo ou perda da matéria colectável
daquele período de tributação.

O lucro tributável daquele imposto consiste na soma algébrica do
resultado líquido do exercício (diferença entre proveitos e perdas)
e das variações patrimoniais realizadas no período da tributação e
que não se reflictam naquele resultado, com exclusão das mais-valias
e menos-valias potenciais (art. 17º), considerando-se custos ou perdas
para o efeito de alcançar aquele resultado, entre outros, os encargos
fiscais e parafiscais (art. 23º/f), dos quais se excluem para o mesmo
efeito o ”imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, a colecta
da contribuição autárquica dedutível nos termos do art. 74º e os im-
postos e quaisquer outros encargos que incidam sobre terceiros que
a empresa não esteja legalmente autorizada a suportar” (art. 41º/a),
b) e c).

Do exame literal deste elenco de impostos indedutíveis resulta que
nele se não inclui a derrama, que é um tipo de imposto perfeitamente
demarcável do IRC, quer no aspecto estritamente jurídico, quer no
económico-financeiro.

Basta enunciar que o IRC é um imposto estadual, em que o sujeito
activo da obrigação tributária é o Estado, enquanto que a derrama
é um imposto local sujo sujeito activo é a autarquia local, cobrado
na área do respectivo município, que só pode ”ser lançado para ocorrer
ao financiamento de investimentos ou no de contratos de reequilíbrio
financeiro” (nº 2 do art. 5º da Lei de Finanças Locais (Lei nº 1/87,
de 6.1), com a redacção dada pelo art. 1º do DL 470-B/88, de 19.12.

Certo que entre os dois, na medida em que a derrama é calculada
sobre a colecta do IRC (nº 1 do referido art. 5º da Lei das Finanças
Locais) e só é devida quando seja devido aquele imposto em concreto,
se verifica uma relação de acessoriedade do imposto que acresce a
derrama - ao imposto principal que é acrescido - o IRC-, (cf. Sá
Gomes, Manual de Direito Fiscal, I, p. 135 e 305), mas daí não se
segue que o tipo legal tributário não se diferencie pelas suas ca-
racterísticas de modo a receber da lei que os intenta nomear a de-
signação técnico-jurídica que a cada um corresponde.

A lei apenas nomeou, na redacção inicial do art. 41º do CIRC,
o IRC, que não a derrama, mas na redacção dada pela Lei 10-B/96,
de 23.3, (Lei Orçamental), veio acrescentar ao elenco dos impostos
indedutíveis ”quaisquer outros impostos que directa ou indirectamente
incidam sobre os lucros”, entre os quais caberá a derrama, que tem
a ”natureza de imposto sobre rendimento”, como sustenta Rogério
Ferreira, em ”A derrama é ou não custo fiscal?”, em CTF 378/12.

Essa dita Lei (art. 28º/7) veio prescrever que ”a redacção dada
nos termos do nº 1 à alínea a) do nº 1 do art. 41º do CIRC tem
natureza interpretativa”, o que configura uma auto-interpretação au-
têntica (cf. Baptista Machado, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo
Código Civil, 1968, p. 285) que corresponde à lei interpretativa por
natureza ou material (cf. Sá Gomes, ob. cit., II, p. 334) na medida
em que a lei interpretada foi objecto de interpretações plúrimas deste
Supremo Tribunal: uma no sentido de que a derrama não é custo
fiscal (ac. de 23.9.92, rec. 14 380), outra no sentido de que ela é
custo fiscal (ac. de 1.2.95, em CTF 379/308) - (cf, neste sentido, o
ac. de 4.12.96, rec. 20 773).
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Sendo a interpretação que atendeu à melhor caracterização do fe-
nómeno económico-financeiro que se traduziria na indedutibilidade
de imposto que, tal como o IRC, não intervém casualmente na rea-
lização dos proveitos ou na manutenção da fonte produtora, antes
se comporta com a extracção de uma fatia ao próprio rendimento.

Assim, aquela lei interpretativa ”integra-se na lei interpretada”
(art. 13º do CCivil), com ressalva do caso julgado, retroagindo os
seus efeitos à data da entrada em vigor do CIRC, tudo se passando
como se a nova redacção de 96 já vigorasse ao tempo (1993) re-
lativamente ao qual se procedeu à autoliquidação impugnada, que
não sofre do vício que a Rte lhe imputa, por a derrama in casu
não ser dedutível como custo à matéria colectável.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 50%.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Ernâni Figueiredo (Relator) — Coe-
lho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades. Reenvio prejudicial.
Taxas cobradas pelo Iroma.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada no processo questão pertinente referida à interpre-
tação do arto 33o da Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17.5.77, e reportada às taxas co-
bradas pelo Iroma, justifica-se a interpelação do TJCE sobre
os pontos questionados, nos termos do arto 177o do Tratado
de Roma.

Recurso no 20.984. Recorrente: Fricarnes, S. A.; Recorrido: Fazenda
Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância de Lisboa que
julgou improcedente a oposição que Fricarnes, SA, havia deduzido
contra a execução fiscal movida pelo Iroma para cobrança de taxas
de carne liquidadas ao abrigo dos DLs 354/78, de 23.11, 240/82, de
22.6, e 343/86, de 9.10, veio a oponente recorrer, concluindo a sustentar
que:

— as taxas pretendidas são verdadeiros impostos por não existir
correlação entre o pagamento e benefício;

— tendo como sujeito activo a JNPP e sendo esta extinta e criado
o Iroma não podia o Governo transferir para este a relação jurídica
por não ter competência orgânica para tal, sendo que a taxa da peste
suína foi criada pelo DL 44158, de 17.1.62 no uso da competência
própria do Governo face à Constituição então vigente;
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— para que fosse legal, necessário era que tais impostos não fossem
criados por tempo indeterminado ou que não ultrapassem uma ge-
rência, por o Governo carecer de autorização legislativa para criar
impostos por tempo indeterminado;

— ao abrigo do art. 8o da Constituição de 33 era já direito dos
cidadãos recusar-se ao pagamento de impostos criados à revelia da
lei e face à Constituição de 76 vigora o princípio da lei formal, segundo
o qual os impostos devem ser criados por lei da Assembleia da Re-
pública ou com autorização sua;

— as taxas em apreço correspondem a encargos de efeito equi-
valente a direitos aduaneiros e como tal incompatíveis com o direito
comunitário;

— por adesão à CEE e com a entrada em vigor do IVA deixou
de ser possível aplicar outro imposto às transacções comerciais;

— em consequência do primado do direito comunitário sobre o
interno, as normas deste são inconstitucionais quando são contra
aquele.

Foram assim violados os arts. 106o, 168o/8o, 277 e 293 da CR,
o art. 33o da 6a Directiva, arts. 9o e 12o do Tratado de Roma e
o art. 193o do Acto de Adesão.

Contra-alegou a Representante da FaPa, sustentando as razões da
sentença recorrida.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que as taxas em causa
se devem entender como impostos, não existir inconstitucionalidade
do art. 13o do DL 15/87 que transferiu para o Iroma a cobrança
das taxas, não ter relevo a questão da inconstitucionalidade da criação
das taxas previstas no DL 44158 dado tratar-se de diploma anterior
à Constituição de 76, aceitando a possibilidade de as taxas contra-
riarem o direito comunitário após a Adesão de Portugal à CEE, sendo
obrigatório submeter tais questões ao TJCE nos termos do art. 177o

do Tratado de Roma.
Vem dado como provado, com interesse para a causa, que:
A) Foi pelo IROMA — Instituto Regulador e Orientador dos Mer-

cados Agrícolas, instaurada contra a Fricarnes, SA, a execução a que
coube o no 1038680/93, da 2a RF de Sintra, para cobrança da quantia
de 1 968 735$00, referente a taxas que lhe foram liquidadas ao abrigo
do disposto nos DLs 354/78, de 23.11, 345/81, de 19.12, 240/82, de
22.6 e 343/86, de 9.10 e a portes de correio, tudo relativo ao mês
de Abril de 1992;

B) A executada foi citada para os termos da execução em 7.7.93;
C) Dá-se por reproduzido o teor dos docs. de fls. 11 a 13.
Sobre as questões de direito comunitário suscitadas pela Rte im-

porta determinar se as imposições em causa se devem considerar
como impostos sobre o volume dos negócios em ordem à aplicação
eventual do art. 33o da Sexta Directiva do Conselho das Comunidades
Europeias, de 17.5.77, que proíbe qualquer Estado membro de manter
e cobrar impostos, ou outros direitos ou taxas que tenham a natureza
de impostos sobre o volume de negócios (sabido que a jurisprudência
deste tribunal e no Tribunal Constitucional tem sustentado terem
as contribuições cobradas pela JNPP, a que o Iroma sucedeu, essa
mesma natureza, e saber da aplicação dos arts. 9o e 12o do Tratado
CEE. Neste quadro cabe pensar a pertinência da questão controvertida
e a necessidade da decisão prejudicial do TJCE para que se dissipem
as dúvidas de interpretação dos preceitos comunitários referidos, cuja
consulta o digno agente do MoPo promoveu.
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Sobre o tema tem-se por necessária a pronúncia do TJCE, nos
termos do art. 177o do Tratado de Roma, considerado, que o reenvio
é obrigatório nesta jurisdição, cujas decisões não são susceptíveis de
recurso e que as disposições comunitárias sobre a livre circulação
de mercadorias logram efeito directo relativamente aos particulares,
a quem se lhes abre a via de recurso à jurisdição nacional (cf. Ac.
do Pleno da 2a Secção do STA, de 10.7.91, proc. 12 005).

No mesmo sentido decidiu o recente acórdão deste tribunal de
4.10.95, proc. 18 913.

O que não se justifica, porém, é renovar o processo prejudicial
perante o TCE, pois as questões que a este processo interessam foram
já submetidas à apreciação daquele órgão no referido acórdão de
4.10.95; ali se formularam três quesitos, a interpelar o TCE sobre
se as “taxas” de comercialização, dos ruminantes e da peste suína
contrariam o art. 95o, 1o e 2o §§ do Tratado de Roma, se podem
ser consideradas um encargo de efeito equivalente a um direito adua-
neiro sobre a importação, proibido pelos arts. 9o e 12o do mesmo
Tratado e se se devem considerar como imposto sobre o volume
de negócios, nos termos do art. 33o da Sexta Directiva, com eventual
ressalva do art. 378o do Acto de Adesão ou qualquer outra disposição
legal comunitária.

Termos em que se ordena a suspensão da instância até que o Tri-
bunal de Justiça das Comunidades se pronuncie no reenvio prejudicial
determinado no processo 18913, o que a Secretaria informará
oportunamente.

5 de Março de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João
José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

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 21 093. Recorrente: Câmara Municipal de Sesimbra; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Fi-
gueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Setúbal que
julgou improcedente a impugnação deduzida pela Câmara Municipal
de Sesimbra contra a liquidação dos juros compensatórios sobre o
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IVA referente a 1993, no montante de 52 357$00, relativa a com-
participações entregues pelos proprietários e possuidores de lotes do
terreno na área do loteamento ilegal da Quinta do Conde por pres-
tações de serviços realizados pela Ite, veio esta da mesma recorrer,
concluindo a sustentar que:

- O Plano de Recuperação e Reconversão da Quinta do Conde
e seu Regulamento foram elaborados nos termos do DL 807/76, de
6.11, sendo que a área abrangida pelos ditos diplomas foi declarada
crítica de recuperação e reconversão urbanística pelo DReg. 80/77,
de 3.12, ao abrigo do art. 5o do DL 804/76 e 43o e ss do DL 794/76,
de 5.11;

- os arts. 67o do Reg. do Plano e as alíneas c) e d) do no 1 do
art. 6o do DL 804/76, ao abrigo dos quais a Rte executou as obras
de urbanização, atribuem à Rte um poder/dever, vinculativo, quanto
à respectiva execução, pelo que as mesmas foram efectuadas no exer-
cício de poderes de autoridade e estão isentas de IVA nos termos
do no 2 do art. 2o do CIVA;

- a comparticipação em causa, atentos os critérios sociais que lhe
estão subjacentes, tem carácter de taxa e não de preço de mercado,
pelo que também por esta razão está isenta de IVA;

- a comparticipação dos particulares é coercivamente exigível, nos
mesmos termos em que o são as obras coercivamente executadas
pelas câmaras em substituição do senhorio, pelo facto de terem na-
tureza semelhante (art. 83o do Reg. e art. 166o do RGEU) pelo que
deverão ter, em termos de IVA, tratamento semelhante, ou seja,
isenção.

Quanto ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade
fixada na decisão, através de invocados erros de facto em que aquela
hovesse 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
é suficiente para que se veja instalada no âmbito do objecto daquele
controvérsia a envolver matéria de facto.

Porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum (cf. Manuel Andrade, Noções (...), p. 89),
é indiferente, para o efeito em causa, determinar a atendibilidade
ou o relevo que as referidas afirmações lograrão no julgamento da
causa posta em recurso, porquanto as ditas pronúncias virão a caber
ao tribunal que for julgado competente.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167o do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso e competente
para tal o referido tribunal.

Sem custas, por delas estar a recorrente isenta.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
- Relator — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Custas.
Paga as custas quem lhes deu causa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Paga as custas quem lhes deu causa.
2 — Deu-lhes causa quem ficou vencido ou seja a parte que

viu rejeitada a sua pretensão pelo Tribunal.

Recurso no. 21.114, em que é Recorrente Celso José Patrício e Re-
corrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr.
Rodrigues Pardal.

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

Celso José Patrício, cf 107344092, economista, residente na R. Padre
Leonardo Nunes, 42, 4300 Porto, veio opor-se à execução fiscal sem
que reconheça a qualidade de executado, ”por razão de mera cautela”
- instaurado para cobrança coerciva de imposto sobre as sucessões
e doações liquidado e devido por Maria Celeste Mendes Cardoso,
com o fundamento de por ofício de 13.1.94 ter sido citado de que
foi nomeado fiel depositário no referido processo de execução fiscal,
ou mais concretamente do auto de penhora lavrado em 13.01.94, o
prédio penhorado pertence-lhe desde 11.6.90; não é o devedor ori-
ginário e ainda não se verificou a reversão (art. 243 do CPT). O
Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto – 1o Juízo
- rejeitou liminarmente a oposição por oponente ser parte ilegítima
por não ter sido chamado a ocupar o lugar do executado (art. 474,
no 1, alínea b), do CPC condenando-o nas custas.

O oponente interpõe recurso para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância apenas quanto à condenação nas custas, que, por acórdão de
16.4.96, negou provimento ao recurso, por ter dado causa à oposição,
sendo responsável pelas custas.

O oponente interpõe recurso para este Supremo Tribunal, formu-
lando as conclusões seguintes:

a) Foi a Administração Fiscal e não o recorrente (R) quem deu
causa à oposição inicialmente deduzida;

b) O R deduziu a oposição na estrita e diligente defesa dos seus
direitos lesados pelo 1o Bairro Fiscal do Porto;

c) Não se verificam, relativamente ao recorrente, os pressupostos
de condenação em custas definidos no art. 446 do CPC;

d) O acórdão recorrido, por erro nos pressupostos, violou o pre-
ceituado no art. 446 do CPC.

Na sua contra-alegação a digna representante da Fazenda Pública
diz que a decisão recorrida não merece censura, devendo o recurso
ser considerado improcedente, por o R, em face da improcedência
da oposição ter ficado vencido, aliás, na totalidade e, deste modo,
em face do art. 446, no 2, do CPC ser manifestamente a parte que
deu causa às custas do processo.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso não merece provimento por neste Supremo Tribunal só se
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conhecer matéria de direito (art. 21, no 4, do ETAF e por o ofício
recebido pelo R ser claro no sentido de a citação para a execução
fiscal se dirigir à executada e não ao R, como se depreendia da ex-
pressão «fica citada a executada» e não «fica citado o fiel depositário»
como seria adequado se a citação se dirigisse a ele próprio.

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

facto:
a) No processo de execução fiscal no 3174-91/100367, do 1o Bairro

Fiscal do Porto a execução foi instaurada contra Maria Celeste Mendes
Cardoso para cobrança coerciva da quantia de 583.660$, relativa a
imposto sobre sucessões e doações de 1981 (informação de fls. 50);

b) A executada tinha inscrito a seu favor sob o no 747 uma habitação
na matriz predial urbana da freguesia da Campanhã-Porto, que, em
11.6.90, por escritura pública, vendeu a Celso José Patrício (infor-
mação de fls. 50);

c) Em 13.1.94, foi lavrado auto de penhora do prédio referido
na alínea anterior, tendo sido o mesmo entregue a Celso José Patrício,
como depositário idóneo (doc. de fls. 10);

d) Por sentença do TT 1a do Porto, exarada nos autos de embargos
de terceiro, foi considerada procedente a acção de embargos deduzida
por Celso José Patrício e decidida a restituição da posse do imóvel,
anteriormente referido, ao embargante (informação de fls. 50);

e) Por ofício de 15.1.94, a RF de 1o Bairro Fiscal do Porto, di-
rigindo-se a Celso José Patrício, redigiu o documento do seguinte
teor:

«Notificação/citação Por Carta
Registada e com aviso de recepção.
Assunto: Nomeação de fiel depositário em auto de penhora lavrado

em 1994.01.13 e relativo ao processo de execução fiscal no 91/100376.4,
do 1o Bairro Fiscal do Porto por dívida de imposto sucessório no
montante de 583.660$ e devido por Maria Celeste Mendes Cardoso,
tendo como fundamento o preceituado no art. 744 do Cód. Civ..

Fica V.Exa citado de que foi nomeado fiel depositário no Processo
de Execução Fiscal em causa e mais concretamente no auto de penhora
lavrado em 94.01.13 de que se anexa a respectiva cópia.

Mais fica citada a executada para, no prazo de vinte dias após
a penhora, findos que sejam três dias de dilação, pagar ou deduzir
oposição, findos os quais será designado o dia para a venda em hasta
pública do bem imóvel ora penhorado».

f) Em 14.2.94, foi deduzida a presente oposição (fls. 2).
g) A reversão da execução 3174-91/100367 foi ordenada contra

o ora R, em 17.7.95 (doc. de fls. 51).
2. Da análise dos autos - e o próprio R o refere - o objecto do

presente recurso consiste em decidir se são ou não devidas custas
relativas ao indeferimento liminar de uma oposição à execução fiscal
deduzida muito antes da reversão, carecendo de legitimidade para
ocupar o lugar de responsável da executada (art. 474, no 1, alínea b),
do CPC).

O R alega que foi a Administração Fiscal que deu causa à oposição,
não se verificando em relação a ele os pressupostos do art. 446 do
CPC.

Por seu lado, a Fazenda Pública e distinto magistrado Ministério
Público defendem que o acórdão recorrido deve ser confirmado, por
ter sido o R que, manifestamente, deu causa o processo, ficando
vencido (art. 446, no 2, do CPC).
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Ora, o acórdão recorrido deu como provado que foi o R que deu
causa à oposição e como tal é responsável pelas custas.

Este Supremo Tribunal, funcionando como Tribunal de revista,
só conhece de direito nos processos inicialmente julgados nos tribunais
tributários de 1a instância (art. 21, no 4, do ETAF), tendo de acatar
a matéria de facto fixada pelas instâncias (arts. 722 e 729 do CPC).

Na verdade, lendo o ofício de 13.1.94 (v. supra no 1, alínea e))
verifica-se que o R foi ”citado de que foi nomeado fiel depositário
no processo de execução fiscal em causa e mais concretamente no
auto de penhora lavrado em 94.01.13 de que se anexa a respectiva
cópia.

Mais fica citada a executada para, no prazo de vinte dias após
a penhora... pagar ou deduzir oposição, findos os quais será designado
o dia para venda em hasta pública do bem imóvel, ora penhorado”
o que é revelador de que a citação para a execução fiscal foi dirigida
à executada e não ao R. A este só foi dado conhecimento de que
fora nomeado depositário. A executada foi citada para pagar ou opor-
-se à execução dentro do prazo de vinte dias, findos os quais seria
designado o dia para a venda em hasta pública do bem imóvel
penhorado.

Deste modo, é evidente que a dedução da oposição pelo R não
tinha razão de ser, uma vez que a execução ainda não tinha revertido
contra ele (v. supra no 1, alíneas f) e g)).

Significa tudo isto que quem deu causa às custas foi o R, que
foi o vencido. O pedido formulado não teve sucesso. A pretensão
do R foi rejeitada.

Em suma foi o R que deu causa à oposição e não a Administração
fiscal - o chefe da repartição de finanças - pois o R só foi citado
de que fora nomeado depositário a não para pagar ou opor-se à
execução.

Assim, nos termos do art. 446, no 2, do CPC, é manifesto de que
foi o R que deu causa às custas do processo porque ficou vencido,
uma vez que a sua pretensão foi rejeitada pelo Tribunal.

3. Em face do exposto, as conclusões alinhadas pelo R não obtém
qualquer êxito pelo que a decisão recorrida não merece censura.

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

São devidas custas pelo R, fixando-se a procuradoria em sessenta
(60%) por cento.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Bor-
dalo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

VENDA JUDICIAL — TRIBUTAÇÃO DA AQUISIÇÃO EM
IVA.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A aquisição de um bem numa venda judicial está sujeita
ao pagamento de IVA — arts. 16, no 2 g) e 27o, no 4
do CIVA.

II — Embora o vendedor do bem seja nesse caso o Estado
agindo com poderes de autoridade, a transmissão pro-
cessa-se da esfera jurídica do executado para a do ad-
quirente, estando por isso sujeita à incidência do IVA,
sem que possa relevar para o efeito o facto de o Estado
não ser nesse caso sujeito passivo de IVA.

Recurso no 21.123 em que é recorrente Ruy de Sousa Cambezes,
Nuno de Sousa Cambezes e Eduardo de Sousa Cambezes e re-
corrido Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo Sr. Conso

Dr. VÍTOR MEIRA.

Ruy de Sousa Cambezes e outros impugnaram no Tribunal Tri-
butário de 1a Instância do Porto a liquidação do IVA no montante
de 1.320.000$00 relativa à aquisição do direito ao trespasse e arren-
damento em venda judicial por propostas em carta fechada (exercício
do direito de preferência).

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
improcedente, tendo sido entendido que o IVA era devido.

Inconformados com o decidido recorreram os impugnantes para
este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo que se declarasse nula
a decisão, formulando as seguintes conclusões:

1 — Sobre a aquisição judicial, efectuada pelos recorrentes em pro-
cesso de execução fiscal, do estabelecimento comercial sito em prédio
de sua propriedade veio o Exmo Chefe da Repartição de Finanças
a liquidar o Imposto sobre o Valor Acrescentado.

2 — Ora, esta transmissão não está sujeita a IVA, porque o Estado,
ao vender (judicialmente), não agiu como sujeito passivo, antes agiu
no exercício do respectivo poder de autoridade.

3 — Nos termos do disposto no no 2 do art. 2o do CIVA, o Estado
não é sujeito passivo do imposto quando realize operações no exercício
dos seus poderes de autoridade.

4 — O caso sub specie iudicio não cabe na previsão de incidência
do IVA resultante dos dispositivos conjugados dos arts. 1o e 2o do
CIVA, especialmente na parte em que dispõem que a transmissão
de bens ou prestação de serviço sobre a qual incida o IVA deve
ter sido efectuada por um sujeito passivo e, além disso, um sujeito
passivo agindo como tal.

5 — Por isso é que se encontram viciados de violação de lei os
actos de liquidação de IVA em crise nos presentes autos, acarretando
tal vício a anulação dos referidos actos, que veio pedida.

6 — Por isso, também, é nula a douta sentença recorrida.
Neste Supremo Tribunal o Ministério Público emitiu parecer no

sentido de ser negado provimento ao recurso por entender serem
tributáveis as transmissões de bens resultantes de venda judicial.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1 — Com vista à cobrança coerciva de diversas dívidas ao Estado

da sociedade Gaio Gonçalves e Coutinho, Ldda foram instauradas
execuções fiscais contra esta sociedade na Repartição de Finanças
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do 4o Bairro Fiscal do Porto, aí tendo sido penhorado o ”direito
ao trespasse e arrendamento do seu estabelecimento comercial”.

2 — Na data designada para a venda daquele direito, por meio
de propostas em carta fechada, veio a ser aceite uma proposta de
compra no valor de 8.250.000$00, tendo os senhorios do prédio (aqui
impugnantes) exercido o direito de preferência nessa aquisição, pelo
que tal bem lhes foi adjudicado pelo citado valor.

3 — Convidados os adquirentes a declarar e provar que eram ou
iriam ser, pelo facto da aquisição, sujeitos passivos de IVA, nada
disseram ou provaram, pelo que a Repartição de Finanças do 4o Bairro
Fiscal do Porto lhes liquidou IVA no montante de 1.320.000$00 por
aquela aquisição judicial.

Diga-se antes do mais que os recorrentes pedem que seja declarada
a nulidade da sentença sem que indiquem a norma violada (alínea
do art. 668o do CPC) ou refiram elementos que integrem qualquer
das nulidades de sentença previstas nesse artigo. O que os recorrentes
pretendem é a revogação da decisão recorrida.

A questão que os recorrentes suscitam no recurso é a de saber
se a aquisição de bens por venda judicial é ou não tributável em
IVA. Para eles não o é porque consideram ter efectuado a aquisição
ao Estado, agindo no exercício de poder de autoridade, que não pode
por isso ser sujeito passivo de imposto. Para a sentença recorrida
o real vendedor é o executado, embora a transmissão seja feita contra
a sua vontade por um órgão executivo que sobrepõe a esta a sua
autoridade, sendo por isso a transmissão passível de pagamento de
imposto.

O art. 1o do CIVA sujeita ao imposto as transmissões de bens
e as prestações de serviços efectuadas em território nacional, a título
oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal. Nos termos do art. 2o

do CIVA, o Estado será ou não sujeito passivo consoante realize
operações no exercício dos seus poderes de autoridade (no 2) ou
exerça as actividades referidas (no 3). Por seu turno a venda judicial
é uma venda forçada efectuada pelo Estado que assim se substitui
ao dono da coisa penhorada. Da conjugação destas três circunstâncias
pretendem os recorrentes extrair a conclusão de que o IVA liquidado
não era devido. Mas será assim? De facto, como referem os recor-
rentes, quem vende não é o executado nem o exequente mas o chefe
da repartição de finanças agindo como órgão do Estado através de
um acto de autoridade. Será porém tal circunstância impeditiva da
referida tributação? Com efeito, o Estado agindo embora como ven-
dedor não está a vender algo que lhe pertença. A propriedade do
bem vendido não passa da titularidade do executado para o Estado
e deste para o adquirente. O que realmente acontece é que o Estado,
através do seu poder de autoridade, substitui-se ao executado para
realizar a venda, mas transfere os direitos sobre o bem do executado
para o adquirente sem que eles entrem na sua própria esfera jurídica
(cf. art. 824o, no 1 do Código Civil). Por isso, se o executado pagar
e a venda não se realizar os seus direitos sobre o bem mantêm-se
intactos. Sendo embora o Estado quem procede à venda, os direitos
adquiridos pelo comprador derivam directamente do anterior pro-
prietário. Não releva pois que o Estado, agindo no uso de poderes
de autoridade, seja ou não sujeito passivo de imposto, importando
sim que o fosse o executado, como de facto era. Mas a incidência
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do imposto no caso vertente surge mesmo reforçada pelo teor dos
artigos 16o, no 2 alínea g) e 27o, no 4 do CIVA. Tais artigos contemplam
expressamente as transmissões de bens por venda judicial que ficariam
sem sentido se outro fosse o entendimento propugnado. Também
no sentido da exigibilidade do IVA ao adquirente na transmissão
onerosa por venda judicial, se pronunciou já o acórdão deste S.T.A.de
13.1.93 (Apêndices, fls. 41).

Por tudo o que expusemos, teremos que considerar que a liquidação
efectuada não enferma de qualquer vício de violação de lei que leve
à sua anulação, como pretendem os recorrentes, antes se mostrando
conforme com os normativos aplicáveis.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar a sentença recorrida.

Custas pelos recorrentes, fixando-se em 60 % a procuradoria.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

PODERES DE COGNIÇÃO DO S.T.A.
JUÍZO DE CULPA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos recursos inicialmente julgados nos tribunais tribu-
tários de de 1a instância o STA só conhece de matéria
de direito - arto 21o no 4 do ETAF.

II — Saber se os gerentes agiram com culpa é matéria de facto
que não exige interpretação de qualquer disposição legal,
não podendo o STA apreciá-la por estar definitivamente
fixada a factualidade provada da qual a culpa resulta.

Recurso no: 21.132, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Aida Barreiros Penedo e Luís Aarão Freitas Vilas , e do
qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

Aida Barreiros Penedos e Luís Aarão Freitas Vilas deduziram, no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra, oposição à execução
que contra eles revertera na qualidade de sócios gerentes da empresa
“L. V. Malhas de Coimbra, Lda” por dívidas fiscais da referida
Sociedade.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a oposição julgada
procedente, tendo a Fazenda Pública recorrido da mesma para o
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tribunal tributário de 2a Instância, tendo este Tribunal negado pro-
vimento ao recurso, assim mantendo a sentença recorrida.

Continuando inconformada com o decidido recorreu a Fazenda
Pública para este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a re-
vogação do acórdão, formulando as seguintes conclusões:

1a - Uma vez que a executada originária já não possuía quaisquer
bens susceptíveis de penhora, foi mandada reverter a execução contra
os gerentes, ora, oponentes.

2a - Está provado nos autos, que os oponentes exerceram a gerência
de facto e de direito no período em que nasceram as respectivas
dívidas fiscais.

3a - Os oponentes, não conseguiram provar que não tiveram culpa
no delapidamento do património social da empresa para satisfação
dos créditos fiscais, uma vez que a invocada crise no sector, não pode
servir de exclusão de culpa.

4a - Em face do exposto e ao contrário do que foi decidido no
douto acórdão é de concluir que os oponentes são parte legítima
na execução fiscal, nos termos da alínea b) do artigo176o do C.P.C.I.
e 286o alínea b) do C.P.T.

5a - Violou assim o douto acórdão de que ora se recorre, o disposto
nos artigos 16o, 176o alínea b) do C.P.C.I., e 239o alínea b), 245o

e 268o, todos do C.P.T.
Os recorridos contra-alegaram, pedindo a confirmação do acórdão

recorrido, formulando as seguinte conclusões:
a) Os oponentes não delapidaram património social pois vem pro-

vado que nunca se desfizeram ou sonegaram bens e que o património
se tornou insuficiente em razão apenas das penhoras movidas pelos
credores.

b) Vem provado que os oponentes se sacrificaram enormemente
do ponto de vista pessoal, injectando dezenas de milhares de contos
na sociedade que perderam na totalidade e que os negócios correram
mal devido apenas a factores inelutáveis estranhos e alheios à vontade
dos oponentes.

c) Lograram assim provar à saciedade que não tiveram culpa na
insuficiência do património social para satisfação dos créditos fiscais,
ilidindo assim a presunção de culpa funcional que sobre eles impendia
por força do disposto no artigo 13o da LPT.

d) Daí que não sejam pessoalmente responsáveis pelo pagamento
da dívida exequenda.

Neste S.T.A. o Ministério Público emitiu parecer no sentido do
não provimento do recurso por este se basear apenas na discordância
da recorrente com a matéria de facto fixada na decisão recorrida,
conhecendo apenas este Tribunal, nos processos inicialmente julgados
pelos Tribunais Tributários de 1a Instância, de matéria de direito.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1 - Por dívida de IVA, de Dezembro de 1990 e contribuições para

a Segurança Social, de Agosto, Setembro e Outubro do mesmo ano,
foi instaurada execução contra a firma L. V. Malhas Coimbra.

2 - Da qual, no período a que respeita a dívida, eram gerentes
de direito e de facto os ora recorridos, tendo-a adquirido em 1988.

3 - E, neste ano, adquiriram máquinas de elevado valor e matéria
prima específica com destino àquela.
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4 - E, também, recorreram à Banca e fizeram-lhe suprimentos que
atingiram várias dezenas de milhares de contos que não tiveram
retorno.

5 - Não recebiam vencimentos da gerência, nem se desfizeram ou
sonegaram bens da primitiva executada.

6 - Por razões relacionadas com o encarecimento da matéria-prima,
redução da procura de encomendas, crise nos têxteis, satisfação de
encargos bancários e penhoras, aquela passou por uma situação de
grave crise económica.

7 - A execução foi mandada reverter contra os ora recorridos, por
despacho de 14/12/92, para a qual foram citados em 25/1/93.

8 - A oposição foi apresentada em 15/2/93.
Assentes estes factos apreciemos então o recurso.
Estabelece o no 4 do arto 21 do ETAF que “a Secção de Contencioso

Tributário apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância e pelos
tribunais fiscais aduaneiros”. Quer isto dizer que a matéria de facto
está definitivamente fixada, nos termos supra transcritos, carecendo
este Tribunal de recurso de poderes para proceder à sua alteração.

Isto assente, apreciemos então as alegações da recorrente, cujas
conclusões atrás transcrevemos. A primeira e a segunda conclusões
referem factos que foram considerados provados no acórdão recorrido
reversão da execução contra os oponentes por inexistência de bens
da executada e exercício por eles da gerência de facto e de direito
no período em que nasceram as dívidas fiscais em causa. A terceira
conclusão refere-se à apreciação da culpa dos oponentes da dela-
pidação do património da empresa. A partir dos factos referidos nas
anteriores conclusões entende a recorrente que os oponentes não
provaram a sua falta de culpa. Em função dos mesmos factos o Tri-
bunal recorrido concluíu pela inexistência de culpa dos oponentes.
Saber se os oponentes agiram ou não com culpa é, como refere o
Ministério Público, uma pura questão de facto já que para a for-
mulação desse juízo não há que interpretar qualquer disposição legal
mas apenas aplicar as regras da vida e da experiência. A quarta con-
clusão é o corolário da anterior. Porque entende que os oponentes
não provaram não ter culpa entende a recorrente que são parte le-
gítima na execução. Contrária é a posição do acórdão recorrido que
entendeu provada a ausência de culpa. Na quinta conclusão indica
a recorrente as normas violadas de acordo com o entendimento em
que assenta, as quais todavia não são violadas em face da factualidade
provada. Temos pois que o recurso da Fazenda Pública assenta uni-
camente em questões de facto que escapam aos poderes de cognição
deste Tribunal de recurso, que por isso não pode apreciá-las, não
imputando ao acórdão recorrido a violação de qualquer norma legal
em função da factualidade definitivamente fixada. Por isso não pode
ter êxito o recurso.

Em conformidade com o que fica exposto, acorda-se em conferência
neste Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao re-
curso interposto pela Fazenda Pública e confirmar o acórdão re-
corrido.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques Figueire-
do. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes Sousa.
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Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia - Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art.
32 no 1 al. b) do ETAF sendo então competente o TT
de 2a Instância - art. 41 no 1 al. a) do mesmo diploma.

Recurso no. 21.182, em que é Recorrente Ceramiguel - Sociedade
Industrial de Cerâmica de S. Miguel Lda e Recorrido Fazenda Pú-
blica, 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 CeraMiguel-
-Sociedade Industrial de Cerâmica de S. Miguel, Lda, com sede em
S. Miguel, Vila Nova de Poiares, da sentença do TT de 1a Inst. de
Coimbra, proferida em 02.Out.95, que julgou improcedente a im-
pugnação judicial pela mesma deduzida contra a liquidação de IRC,
de 1990, no montante de 1.328.542$00.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«A)O caso sub judice enquadra-se no âmbito de aplicação do artigo

121 no 1 do C.P. Tributário, segundo o qual «sempre que da prova
produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência e quantificação
do facto tributário, deverá o acto impugnado ser anulado».

B)Efectivamente, tal como consta dos autos, em sede de IRC, foi
fixado à recorrente, o lucro tributável de 5.583.374$00, com base na
acta no 7 da Comissão Distrital de Revisão, reunida esta última nos
termos do artigo 84 do CPT.

C)Da referida fixação do lucro tributável, para efeitos de IRC,
a ora recorrente reclamou, nos termos do art. 84 do CP Tributário.
Na sequência da referida reclamação, a Comissão reuniu de novo,
e desta foi lavrada uma acta, que constitui o documento de fls. 56
a 59 v, onde os vogais não chegaram a acordo.

D)Em virtude do referido acordo entre os vogais de ambas as partes
(a recorrente por um lado, e por outro a Administração Fiscal), foi
exarado um despacho onde foi mantido o lucro tributável fixado e
reclamado.

E)A fixação do lucro tributável para efeitos de IRC foi decisiva
e constituiu critério único de determinação, o acordo anteriormente
havido entre os vogais da recorrente e os vogais da Fazenda Nacional
para efeitos de IVA (acordo que veio na sequência da reclamação),
para decidir da reclamação contra a fixação da base tributável de
IVA.

F)Assim, quanto à fixação da base tributável de IRC, conforme
se constata nos presentes autos, não houve acordo entre a contribuinte
e a Administração Fiscal.
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G)Os alegados erros de quantificação e qualificação da matéria
colectável ainda não foram apreciados. Não o foram em sede de IVA
porque a contribuinte, graças à sua ignorância relativamente ao 2o

relatório, entrou num acordo, e não foram apreciados em sede de
IRC porque a fundamentação dos indeferimentos havidos nesta sede
tem sido sempre o referido acordo, feito pela recorrente em sede
de IVA.

H)Entende a recorrente que a fundamentação da fixação da base
tributável de IRC não pode bastar-se com um acordo em matéria
de IVA, tanto mais que não houve ainda nenhuma decisão que apre-
ciasse os fundamentos da recorrente, mormente a errónea quanti-
ficação e qualificação da matéria colectável.

I)O que quer dizer que a recorrente não pode ver esgotadas todas
as possibilidades de ver apreciada a sua fundamentação quanto ao
IRC, só porque um dia fez o acordo para a fixação do IVA. E tal
acordo, que não existiu para efeitos de IRC, serve de argumento
a todos os indeferimentos das impugnações de IRC.

J)É evidente, face a tudo, que existiram e continuam a existir dú-
vidas, porque ainda não foram dissipadas pela Administração, em
sede de apreciação dos fundamentos alegados pela contribuinte, sobre
a existência e quantificação do facto tributário. Significa isto que,
em justiça, deverá o acto de liquidação de IRC ser anulado...».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da
decisão.

O Ex.mo magistrado do M.P. excepcionou a incompetência absoluta
deste tribunal, em razão da hierarquia, uma vez que «o recurso não
tem por fundamento exclusivamente matéria de direito».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Há que apreciar, em primeiro lugar, a dita excepção.
Ora, este STA é absolutamente incompetente, para o conhecimento

do recurso já que este tem por fundamento, também, matéria de
facto.

Na verdade, como refere o MP, nas alegações e respectivas con-
clusões, «a recorrente sustenta que entrou um acordo graças à sua
ignorância relativamente ao 2o relatório - conclusão g) -... e «que
continuam a existir dúvidas sobre a existência e quantificação do facto
tributário - conclusão g))».

Ora, sobre aquele primeiro facto é totalmente omissa a decisão
recorrida e a última questão é puramente de facto já que, como indica,
ainda, o mesmo Ex.mo magistrado, «para a sua apreciação não é
necessário fazer apelo, directa ou indirectamente, à interpretação de
qualquer norma legal».

E a relevância, ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão
da causa, não pode ser equacionada para definir o tribunal com-
petente, antes há-de ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se afirma no acórdão deste tribunal, de 4-5-94, rec. 17.643,
«porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar
a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento
do recurso».

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-
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ralizada do 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 pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40%.

Transitado remeta ao dito TT de 2a Instância - fls. 121.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Recurso no 21.189, em que foi Recorrente a Caixa Geral de Depósitos,
S.A. e Recorrido Francisco Alves Reis Ramos e mulher, Amélia
Marques Alexandre, e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Fonseca
Limão.

A Caixa Geral de Depósitos, não se conformando com a sentença
do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Viseu, dela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

1 — Os recorridos dadas as especiais circunstâncias em que se de-
senrolaram as negociações para a expurgação da hipoteca do imóvel
tinham perfeito conhecimento da vontade real da declarante;

2 — Os recorridos eram auxiliados pela testemunha Ruivo, a qual
em virtude de ter sido Director da C.G.D., bem conhecia as regras,
critérios, mecanismos, condições e terminologia empregue pela
C.G.D.;

3 — Tal terminologia é acessível aos Recorridos dado o seu nível
cultural;

4 — Por outro lado, a testemunha Ruivo bem conhecia a formação
da vontade real da declarante, tanto mais que foi ela que chamou
à liça o documento em que essa vontade se encontra consubstanciada;

5 — Acresce que o entendimento da vontade real da declarante
por parte dos Recorridos está bem patente quando os mesmos iniciam
renegociação para extinção da divida, depois de terem obtido o can-
celamento da hipoteca, pretendendo fazer entrega de mais 700 contos;

6 — Pelo que não se encontra preenchida a previsão da al. c) do
art. 176o do C.P.C.I. equivalente à actual al. e) do no 1 do art. 286o

do C.P.T., não se mostrando a divida extinta pelo pagamento.
O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito o que
determina a incompetência, em razão da hierarquia, deste S.T.A. para
dele conhecer.
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Corridos os vistos legais, cumpre decidir, começando por conhecer
da questão suscitada pelo Mo Po pois que logra prioridade.

Tal como acentua o Exmo Magistrado do Mo Po as conclusões re-
portam-se quase exclusivamente a matéria de facto que, ou contra-
dizem a matéria considerada provada caso das conclusões 1a e 5a,
relativamente à al. f) dos factos provados ou estão para além da
que vem fixada na sentença recorrida - o que sucede quanto às 2a

e 4a conclusões.
Quer isto dizer que o recurso não tem por exclusivo fundamento

matéria de direito pois que também vem questionada matéria de facto,
quer contradizendo a que foi considerada fixada quer pugnando pela
fixação de outra que, na peça recorrida, não encontra rasto.

Assim, nos termos do art. 32o, no 1, al. b) do E.T.A.F. não é este
S.T.A. competente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso.

Para o efeito é competente o T.T. de 2a Instância como decorre
dos arts. 39o e 41o, no 1, al. a) daquele diploma legal.

Termos em que se acorda em declarar incompetente, em razão
da hierarquia, este S.T.A. para conhecer do recurso e competente,
para o efeito, o T.T de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com 20.000$00 (vinte mil escudos) de taxa
de justiça e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Taxas da peste suína, dos ruminantes e de comercialização.
IROMA. Reenvio prejudicial.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitadas no processo, perante o STA, questões à interpre-
tação dos artigos 9o, 12o e 95o do Tratado de Roma e
33o da Sexta Directiva e reportadas à incidência das taxas
dos ruminantes, de luta contra a doença e de comercia-
lização, torna-se obrigatória a utilização do reenvio pre-
judicial interpretativo para o TJCE, nos termos do artigo
177o do mesmo Tratado.

RECURSO No 21.212 de que é recorrente Avelino Fonseca & Compa.
Lda. e recorrida Iroma - Instituto Regulador e Orientador dos Mer-
cados Agrícolas e Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo.
Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

“Avelino Fonseca & C.a, Lda,” com sede no lugar da Pena - No-
gueira-Maia, inconformada com a sentença do 2o juízo do Tribunal
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Tributário de 1a Instância do Porto que julgou improcedente esta
oposição por si deduzida à execução fiscal no941047256.1 da 1a R.F.
da Maia, vem até nós, assim concluindo a sua alegação de recurso.

A) Vem o presente recurso interposto da aliás douta sentença final
que julgou improcedente por não provada a oposição deduzida pela
ora Rct. contra a execução que tem por base as certidões emitidas
pelo Instituto Regulador e Orientador dos Mercados Agrícolas (IRO-
MA) referentes a uma pretensa dívida da ora Rct. àquele Instituto,
do montante global de 5477 924$00;

B) Afigura-se que tal decisão é ilegal, devendo ser revogada e,
em seu lugar, ser dado acolhimento à pretensão da Rct.;

C) A pretensa dívida ao IROMA respeita: à taxa de comercialização,
criado pelo DL.no 343/96, de 9/X, à taxa de peste suína, criada pelo
DL.no44.158, de 17/I, cujo montante foi actualizado pelos DLs.
nos.547/77 e 19/79, respectivamente de 31/XIII e 10/II, e, ainda, a
outra taxa de 4$50 por cabeça de gado, também criada pelo citado
DL.no343/86;

D) Como é reconhecido na sentença recorrida e pelos próprios
serviços jurídicos do IROMA, tais receitas constituem impostos e
não taxas, pois revestem os traços característicos destes, ou seja, cons-
tituem prestações pecuniárias, coactivas, exigidas pelo Estado ou por
outro ente público, com vista à realização de fins públicos;

E) O DL.no44158, de 17/I/62, está ferido de inconstitucionalidade
formal e material por violação do princípio da legalidade do imposto,
quer face à Constituição de 1933 (cfr. parágrafo 2o e parágrafo 7o

do art.70o), antes e depois da sua revisão pela Lei no3/71, de 16/VIII,
quer face à actual Constituição (cfr. art.290o, no2, 106o, no2, e 168o,
no1, i));

F) O mesmo sucede relativamente aos DL.nos.547/77 e 19/79, de
31/XII e 10/II respectivamente, uma vez que o Governo legislou sobre
matéria reservada à Assembleia da República, sem a devida auto-
rização desta;

G) Não existe, no ordenamento jurídico português, norma legal
que dê cobertura à criação, liquidação e cobrança dos referidos
impostos;

H) Acresce que está também ferido de inconstitucionalidade or-
gânica e formal ou absoluta ilegalidade o art.13o do DL.no15/87, de
9/I, ao atribuir ao IROMA a qualidade de sujeito activo da relação
jurídico-tributária, no que respeita aos impostos em causa, em subs-
tituição da Junta Nacional dos Produtos Pecuniários, uma vez que,
como já salientado, é da exclusiva competência da Assembleia da
República legislar sobre matéria de criação de sujeitos activos da
relação jurídico-tributária, salvo autorização ao Governo (Constitui-
ção, art.168o, 1, i)), o que não aconteceu com a aprovação e publicação
do citado DL.no15/87;

I) Tendo sido, pois, o IROMA criado pelo Governo no uso da
sua competência própria, não podia o mesmo atribuir-lhe, por isso,
a qualidade de sujeito activo da relação jurídico-tributária, matéria
de soberania fiscal, reservada à Assembleia da República, nem trans-
ferir para ele - como transferiu - tais receitas (também inconstitu-
cionais) da Junta Nacional dos Produtos Pecuniários;

J) Pelas mesmas razões, o DL343/86, de 9/X, está ferido de in-
constitucionalidade orgânica e formal, tendo em conta que o Governo
legislou no uso da competência própria, o que não poderia ter feito
sem autorização da Assembleia da República;
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L) Igualmente está ferido de inconstitucionalidade orgânica e for-
mal o DL.no235/88, de 5/VII, que estatui sobre cobrança coerciva
de dívidas ao IROMA, matéria de reserva relativa da A.R., salvo
autorização ao Governo para legislar sobre a estruturação do sistema
fiscal, em que inclui o processo de execução fiscal;

M) A ilegalidade da cobrança das respectivas taxas decorre ainda
do preceituado no art.33o da Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17/V/1977 (Directiva no77/388/CEE, publi-
cado no Jornal Oficial no2145/I das Comunidades Europeias, de
13/VI/1977), preceito esse não ressalvado pelo art.378o do Acto Anexo
( II) ao Tratado de Adesão de de Portugal à CEE;

N) Na verdade, sendo tais, receitas verdadeiros impostos sobre o
volume de negócios, com a entrada em vigor do C.I.V.A., ficou afas-
tada a possibilidade de aplicação de qualquer outro imposto sobre
o volume dos negócios, face ao preceituado naquela Directiva (cfr.
Ac. STA de 29/II/92, in AD no379-770);

O) A disposição da Directiva referida é clara, precisa e incon-
dicional, portanto, susceptível de, independentemente da sua trans-
posição para o direito interno, originar direitos em benefício dos par-
ticulares e de ser aplicada a uma dada situação concreta, prescindindo
da adopção pelo Estado Português de quaisquer medidas internas
de execução, sendo certo que o primado do direito comunitário sobre
o direito ordinário interno se encontra consagrado no art.8o da CRP;

P) A sentença recorrida violou os preceitos constitucionais atrás
citados e o preceituado no art.33o da referida 6a Directiva.

Por fim, a Rct. levanta a seguinte QUESTÃO PREJUDICIAL:
1 - A decisão a ser proferida por este Alto Tribunal não é susceptível

de recurso judicial, o que torna obrigatória a submissão ao Tribunal
de Justiça das Comunidades a questão da ilegalidade da dívida exe-
quenda face à mencionada 6a Directiva, nos termos da al.c), parte
final, do art.177o do Tratado de Roma.

2 - Como é curial, a natureza do acto impugnado - execução fiscal -,
se prosseguir os seus termos, é susceptível de causar à ora requerente
prejuízos irreparáveis, nomeadamente a venda dos bens que se en-
contram penhorados, uma vez que o presente recurso sobe com efeito
devolutivo, o que justifica que o Tribunal de Justiça das Comunidades
ordene a suspensão da execução do acto impugnado, ou seja da exe-
cução fiscal até ao trânsito em julgado do presente recurso, nos termos
do art.185 do citado Tratado.

Nestas circunstâncias,
a) requer que a questão referida em 1. seja submetida, como acto

prejudicial ao julgamento do presente recurso, à apreciação e decisão
do Tribunal de Justiça das Comunidades, nos termos do citado
art.177o, c);

b) requer ao sobredito Tribunal que, ponderadas as circunstâncias
do presente caso e ao abrigo do disposto no art.185o sobredito, sus-
penda o acto impugnado, ou seja, a execução fiscal movida contra
a ora Rqt.

Contra-alegando, o Rcdo IROMA conclui que deve ser negado
provimento ao recurso.

O distinto PGA entende ”que o recurso merece provimento pela
solução a dar a algumas das questões de inconstitucionalidade re-
feridas e que, quanto à questão de violação do direito comunitário,
caso a sua resolução seja necessária após a decisão das outras questões
referidas, (...) deverá ser submetida à apreciação do TJCE”.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
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Segundo jurisprudência abundante deste Supremo Tribunal, bem
assim, do Tribunal Constitucional, as «taxas» dos extintos organismos
de coordenação económica, nomeadamente, da J.N.P.P., a que ”su-
cedeu” o I.R.O.M.A., não configuram, apesar da denominação, ver-
dadeiras taxas, antes impostos. É que elas constituem prestações (em
regra pecuniárias) sempre coactivas, sem carácter de sanção, exigidas
pelo Estado ou por outro ente público, com vista à realização de
fins públicos. Inexiste, pois, o vínculo sinalagmático característico das
taxas.

Isto mesmo se reconheceu na sentença recorrida.
Para a Rct., para além da inconstitucionalidade dos vários diplomas

legais em que se suportam as «taxas» exequendas, a ilegalidade da
sua cobrança decorre do preceituado no art.33o da Sexta Directiva
do Conselho das Comunidades Europeias de 17/V/1997 - Directiva
no77/388/CEE. Esse preceito não foi ressalvado pelo art.378o do Acto
Anexo ( II) ao Tratado de Adesão de Portugal à CEE. E sendo
tais receitas verdadeiros impostos sobre o volume de negócios, no
entender da Rct., com a entrada em vigor do CIVA ficou afastada
a possibilidade de aplicação de qualquer outro imposto sobre o volume
de negócios, ante o estatuído na falada Directiva.

Esta uma primeira questão a envolver interpretação de direito
comunitário.

Acresce que pode suscitar-se, oficiosamente, a questão de saber
se as referidas «taxas» poderão ser havidas como «encargo de efeito
equivalente aos direitos aduaneiros» à luz dos artigos 9o e 12o do
Tratado de Roma, obstativo dos princípios da livre circulação das
mercadorias e da eliminação dos direitos aduaneiros entre os Estados
membros. Ou de imposição vedada pelo artigo 95o do mesmo Tratado,
que visa garantir a neutralidade das imposições internas em relação
à concorrência existente entre produtos nacionais (portugueses) e
importados.

Como assim, tem-se por pertinente a pronúncia, sobre a matéria
que constitui pressuposto necessário para o conhecimento das ques-
tões decidendas atrás mencionadas, do Tribunal de Justiça das Co-
munidades, nos termos do artigo 177o do Tratado de Roma.

Sucede que no recurso no18913, deste Supremo Tribunal, as alu-
didas questões de interpretação do direito comunitário já foram ob-
jecto de reenvio prejudicial àquele Tribunal. Ora, a interpretação
que vier a ser dada reveste carácter obrigatório não apenas para a
jurisdição em que tal reenvio teve origem, mas também para todas
as que venham a aplicar as disposições interpretadas. Destarte, não
se vislumbra qualquer utilidade em formular aqui pedido análogo.

Atento tudo o exposto, acordam em suspender a instância, nos
termos dos artigos 276o, 1, c), e 279o, 1, do CPC, ”ex vi” do artigo
102o da LPTA, até que o Tribunal de Justiça das Comunidades Eu-
ropeias se pronuncie no reenvio prejudicial suscitado no sobredito
recurso.

Quanto ao ponto 2 do pedido, a fls.86v.o, consigna-se que, conforme
consta do ofício de fls.110, emanado da 1a Repartição de Finanças
da maia, a execução fiscal em causa ”se encontra suspensa, por re-
cuperação de empresa”.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel - Re-
lator — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 5 de Março de 1997.

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 no 1 al. b) do ETAF.

Recurso no. 21.242, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
João Manuel Lopes, e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. BRAN-
DÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Instância de Coimbra, proferida em
11-01-96, que julgou procedente a oposição, deduzida por João Manuel
Lopes, com os demais sinais dos autos, à execução contra si pendente
na Rep. Finanças de Arganil, sob o no 0701-94/100.3500.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«a)A oposição tem por base uma dívida decorrente de apoio a

acção profissional, pelo Fundo Social Europeu e pelo Estado Por-
tuguês;

b)A candidatura foi efectuada em nome do oponente e foi realizada
pela sociedade «Cercol - Comércio de Materiais de Construção de
Coja, Lda».

c)O meritíssimo juiz, na sua douta sentença, julgou-a procedente
por entender verificar-se a ilegitimidade passiva do oponente, por
este não ser o possuidor dos bens à data - alínea b) do no 1 do
artigo 268 do CPT -, ou

d)por se verificar o fundamento da alínea h) do mesmo preceito,
por se estar perante uma situação de incumprimento não importável
ao devedor.

e)O primeiro fundamento não se pode verificar por não se estar
perante dívidas por impostos rodoviários e de contribuição autárquica,
pois tem como escopo o disposto no artigo 244 do mesmo código.

f)não sendo a dívida reversível contra o «possuidor» dos «bens».
g)O fundamento da alínea h) não se aplica por não se estar perante

facto extintivo ou modificativo superveniente.
h)e por ter sido produzida prova testemunhal.
Violados foram, pois, os artigos 236 e 286, alíneas b), g) e h),

todos do Código de Processo Tributário.
Nestes termos... deve a sentença recorrida ser anulada e substituída

por douto acórdão que julgue a oposição improcedente».
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E contra-alegou o opoente, sustentando o acerto da decisão.
O Ex.mo Magistrado do MP excepcionou a incompetência absoluta

deste tribunal, em razão da hierarquia, uma vez que «o recurso não
tem por fundamento exclusivamente matéria de direito».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Há que apreciar, em primeiro lugar, a dita excepção.
Ora, este STA é absolutamente incompetente para o conhecimento

do recurso já que este tem por fundamento, também, matéria de
facto.

Na verdade, como refere o Ex.mo magistrado do MP, a Fazenda
recorrente sustenta que a «candidatura foi efectuada em nome do
oponente e foi realizada pela sociedade Cercol - Comércio de Ma-
teriais de Construção de Coja, Lda» - conclusão B - e, na sentença,
«é dado como provado que a candidatura não era em nome do opo-
nente - 5o ponto da matéria de facto fixada».

Há, assim, controvérsia directa sobre o facto de se saber em nome
de quem foi efectuada a dita candidatura: se do oponente, por um
lado, ou de outrém, a dita sociedade, por outro.

Nem se diga, como pretende o opoente, ora recorrido, não poder
tal «constituir critério para a determinação do tribunal competente
para apreciar o recurso».

Pois é justamente esse, como adiante melhor se explicitará, o critério
legal de atribuição da competência hierárquica entre este STA e o
TT de 2a Instância: o exclusivo fundamento de direito do recurso.

E a relevância, ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão
da causa, não pode ser equacionada para definir o tribunal com-
petente, antes há-de ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se afirma no acórdão deste tribunal, de 4-5-94, rec. 17.643,
«porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar
a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento
do recurso».

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 do 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, 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 recorrido, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 5 de Março de 1997.

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 por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito.

II — Assim, discutindo-se no recurso também questão de facto
é competente para do mesmo conhecer o Tribunal de
2a Instância, nos termos do art.41o no1 alín. a) do ETAF.

RECURSO No 21.252 de que é recorrente Idália da Conceição Pereira
Miguéis Torres e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Idália da Conceição Pereira Miguéis Torres, identificada nos autos,
não se conformando com sentença de 20.11.95 do Tribunal Tributário
de 1a instância de Setúbal que julgou improcedentes os embargos
à penhora efectuada na fracção letra ”H” correspondente ao 3o andar
direito do prédio sito na Rua Cidade de Porto Amélia, 19-Quinta
de São Nicolau-Corrois, veio interpor recurso directamente para este
STA cujas alegações apresentou oportunamente com o seguinte qua-
dro conclusivo:

”1 - O art.319o do Cód.Proc.Tributário determina que ”quando
o aresto, a penhora ou outra diligência oficial ofenda a posse de
terceiro, pode o lesado fazer-se restituir à sua posse por meio de
embargos de terceiro que serão apresentados (...)”.

2 - Tendo ficado provado que a embargante mantém na fracção
penhorada a residência da sua família, composta por si e pelos filhos,
nela dormindo diariamente, confeccionando as refeições, recebendo
a correspondência e amigos, verifica-se que a penhora ofende a posse
da embargante.

3 - Pelo que esta, como fez, podia lançar mão, dos embargos de
terceiro, tanto mais que, o processo de embargos de terceiro já que
estes destinam-se a verificar se existe ou não ofensa da posse do
embargante pela penhora e se, face ao título executivo, a penhora
e a execução - pode ou não prosseguir (Acs. do STJ de 21.6.90, BMJ
395, 466 e 17.01.1991, BMJ 403, 348).

4 - O facto de a dívida exequenda ser uma dívida de imposto não
significa, por si só, que seja da responsabilidade de ambos os cônjuges,
nem tampouco, que se trate de dívida do cônjuge marido derivada
de comércio ou indústria.

5 - Efectivamente, a responsabilidade do marido da embargante
resultou de reversão da TEDEPIN pelo facto de o mesmo ter sido
seu gerente.

6 - Só que o mero facto de alguém ser sócio gerente de uma so-
ciedade comercial não determina apenas em função dessa qualidade,
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que esse alguém seja comerciante (cfr.Ac.STJ de 29.09.1993 Col.de
Jur. 1993,3).

7 - A Fazenda Pública não fez prova da comercialidade da dívida
quanto ao marido da embargante.

8 - Assim, resultando a responsabilidade do marido da embargante
de reversão da TEDEPIN, nos termos do disposto no art.13o do
Cód.Proc.Tributário, a dívida exequenda é, nos termos da alínea b)
do art.1692o do Cód.Civil, da sua única e exclusiva responsabilidade.

9 - Pelo que, de acordo com o disposto no art.1692o do Cód.Civil,
pelo seu pagamento apenas respondem os seus bens próprios e sub-
sidiariamente, a sua menção nos bens comuns do casal, já que é
casado com a embargante, ora recorrente, no regime da comunhão
de adquiridos.

10 - Assim, a sentença recorrida deve ser revogada e substituída
por douto Acórdão que julgue os embargos provados e procedentes
com todas as legais consequências”.

Não houve contra-alegação.
O Exmo.Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido de que o recurso não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito pelo que o STA será incompetente para o co-
nhecimento do recurso explicitando que nas ”alegações de recurso
e respectivas conclusões, a recorrente sustenta que o seu marido era
gerente da TEDEPIN e que a responsabilidade deste resultou dessa
qualidade - ponto IV e conclusão 5a ”sendo certo que na ”sentença
recorrida não é dado como provado que o marido da embargante
fosse gerente da empresa referida nem que tenha sido por essa sua
qualidade que a execução fiscal reverteu contra ele”.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão de incompetência ne-
nhuma delas se pronunciou.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A excepção de incompetência suscitada pelo Exmo.Magistrado do

Ministério Público tem prioridade em virtude de a competência dos
tribunais ser questão de ordem pública e o seu conhecimento preceder
o de outra matéria (art.3o da LPTA e 660o do C.P.C. ex vi do art.2o

do CPT).
Incompetência absoluta em razão da hierarquia que pode ser ar-

guida 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 sobre o fundo da causa
(arts.101o e 102o do CPC e 45o no2 do CPT).

Da análise da matéria vertida nas conclusões, delimitadoras como
são do objecto do recurso (art.684o 3 e 690o 3 do C.P.C. ex vi do
art.169o do CPT) extrai-se que, tal como vem assinalado pelo
Exmo.Magistrado do M.Público, a recorrente sustenta que o seu ma-
rido era gerente da TEDEPIN e que a responsabilidade deste resultou
dessa qualidade - conclusões 4 e 5, matéria esta que sendo de facto
não foi levada ao probatório da sentença recorrida.

Acresce ainda que na conclusão 7 se refere expressamente que
”Fazenda Pública não fez prova da comercialidade da dívida quanto
ao marido da embargante”.

Trata-se também de uma asserção fáctica da qual a recorrente
pretende extrair determinados efeitos jurídicos, sendo certo que o
elenco da matéria de facto dada como assente não comporta qualquer
menção a este respeito.
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Ora como refere o ilustre magistrado em tais condições ”o que
há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou
invoca factos que não vêm dados como provados: se o faz, o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, e fica
desde logo definida a competência do Tribunal Tributário de 2a ins-
tância, independentemente da eventualidade de, por fim, este tribunal,
então já julgado competente vir a concluir que a discordância sobre
a matéria de facto ou os factos provados alegados são irrelevantes
para a decisão do recurso, à face da posição de direito que entende
adequada”.

Na verdade, nos termos do art.39o do ETAF o Tribunal Tributário
de 2a instância dispõe de poderes de cognição para a matéria de
facto e de direito.

Já porém a Secção do Contencioso Tributário do S.T.Administrativo
nos termos do no4 do art.21o do ETAF apenas conhece de direito,
funcionando como tribunal de revista, nos processos inicialmente jul-
gados pelos Tribunais Tributários de 1a instância pelo que, na situação
dos autos, tendo em conta ainda as disposições conjugadas dos arts.32o

1 alín.b) e 41o 1 alín.a) do ETAF, em consonância com o disposto
no art.167o do CPT, excluída está a competência deste STA para
do recurso conhecer.

Procede, pois, a suscitada questão prévia de incompetência deste
STA.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, o STA para conhecer do presente recurso, cabendo tal
competência no Tribunal Tributário de 2a instância.

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

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Abílio Madeira Bordalo - Rela-
tor — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos é competente para conhecer do recurso o T.T. de
2a Instância e não o STA, independentemente do relevo
de tais factos na solução jurídica.

II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.
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Recurso no 21.253. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Maria
Helena de Campos Modesto Ferreira; Relator: Juiz Conselheiro
Lúcio Barbosa.

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

1. Maria Helena de Campos Modesto Ferreira, identificada nos
autos, veio opor-se a uma execução fiscal instaurada contra o seu
marido, e na qual a oponente foi citada nos termos do arto 212o

do CPCI
O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra

julgou a oposição parcialmente procedente.
Inconformado com esta decisão, o Representante da Fazenda Pú-

blica interpôs recurso para este Supremo Tribunal formulando as se-
guintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

1. A circulação dos veículos de transporte de carga, mistos e de
reboque, afectos a transporte particular de mercadorias, está sujeita
a licença a emitir pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, a
favor dos respectivos proprietários.

2. Tal licença, a conceder por alvará, apenas pode ser obtida pelo
proprietário do veículo e é intransmissível.

3. Ao transferir a propriedade de veículos com aquelas caracte-
rísticas deveria ter sido requerida a baixa da respectiva licença de
circulação e a cessação de lançamento do imposto, o que não foi
feito.

4. A transmissão do veículo automóvel para outrem não importa
só por si o lançamento do imposto em nome do novo titular do direito
de propriedade do veículo, atento o seu carácter “intuitus personae”.

5. Ao decidir como decidiu a douta sentença violou os artigos 1o,
2o, 4o, 6o, e 11o do Decreto-Lei no 45.331 de 28 de Outubro de 1963
e artigos 29o, 48o e 49o do Decreto no 46.066 de 7 de Dezembro
de 1964, bem como o Despacho do Ministro das Comunicações de
26.8.65, in Diário do Governo, Ia Série, de 22.9.65.

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer sustentando

que o Tribunal é hierarquicamente incompetente para conhecer do
recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Exmo Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-

téria (vide artos. 101o e 102o do C.P.Civil, 45o do CPT, 5o do ETAF
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação do
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então.
Dispõe o arto 32o , 1, b), do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a Instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria

de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto,

não será este Supremo Tribunal o competente mas sim o Tribunal
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Tributário de 2a Instância, face ao disposto no arto 41o, no 1, al. a)
do ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreve o Ilustre Magistrado:
Na conclusão 3a das suas alegações, a recorrente Fazenda Pública

afirma um facto (a recorrente e o marido não requereram a baixa
da licença de circulação dos veículos DF-47-46 e EA-31-90, nem a
cessação do lançamento do imposto de circulação) que o Mmo Juiz
“a quo” não estabeleceu.

“Na verdade, para decidir como decidiu, o Mmo Juiz apenas deu
como provado que a recorrente e o marido demonstraram não serem
os possuidores daqueles veículos nos períodos a que se reportam os
impostos em dívida”.

Tem razão o referido Magistrado. Na verdade, o recorrente alega
factos não levados ao probatório pelo Mmo Juiz.

Significa isto que o recurso não tem como exclusivo fundamento
matéria de direito.

E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Tributário de 2a Instância, face aos normativos legais atrás
citados.

Pode, entretanto, o recorrente prevalecer-se do disposto no arto 47o,
no 2, do CPT.

3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelo representante da Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
- Relator — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

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
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interposto ”per saltum” de decisão dum Tribunal Tri-
butário de 1a instância, se não tem por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, por força do art. 32o,
no 1 al. b) do ETAF.

II — Assim, discutindo-se no recurso também questão de facto
é competente para do mesmo conhecer o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, nos termos do art. 41o, no 1,
al. a) do ETAF.

Recurso no 21.286 de que é recorrente Ana Maria Mesquita e Carmo,
tutora do interdito Nuno Miguel Sampaio Feijó e recorrida a Fa-
zenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo Cons. Dr. ABÍLIO
BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Ana Maria Mesquita e Carmo, tutora do interdito Nuno Miguel
Sampaio Feijó, ambos identificados nos autos, inconformada com a
sentença de 14.6.96 do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa
que julgou improcedente a oposição à execução ”por caducidade do
respectivo direito”, execução que se destina à cobrança da dívida
de 811.534$00 respeitante a imposto sucessório devido pelo interdito,
representado, veio interpor recurso directamente para este STA em
cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

”1a. No presente processo foi deduzida oposição à execução, com
base na impossibilidade de a tutora, sem autorização do Tribunal,
ter acesso às contas bancárias do interdito Nuno Miguel Sampaio
Feijó e, assim, resolver as suas obrigações.

2a. A Fazenda Pública não contestou e o Ministério Público emitiu
parecer no sentido da procedência da oposição.

3a. A tutora ora recorrente recebeu a carta registada contendo
o aviso — citação relativo à execução fiscal em causa, no dia 29 de
Maio de 1995.

4a. O prazo de vinte dias estabelecido no art. 285o do Código de
Processo Tributário tem natureza adjectiva.

5a. Assim, no presente processo, e atento o disposto no no 4 do
art. 1o do Dec.Lei 121/76 de 11 de Fevereiro, no prazo para deduzir
oposição à execução iniciou-se no dia 30 de Maio de 1995 e terminou
no dia 28 de Junho do mesmo ano.

6a. A petição inicial de oposição à execução deu entrada na Re-
partição de Finanças do 12o Bairro Fiscal de Lisboa, no dia 28 de
Junho de 1995, ou seja, dentro do prazo.

7a. Nestes termos, deveria o Tribunal ”a quo” ter conhecido da
questão de fundo e julgado a oposição à execução deduzida pro-
cedente, declarando extinta a execução.

8a. Assim não aconteceu, todavia, tendo o Tribunal ”a quo” julgado
improcedente a oposição à execução deduzida pela ora recorrente,
por caducidade do respectivo direito.

Termos em que deve concluir-se que o Tribunal ”a quo” não decidiu
bem, pelo que deve ser concedido provimento ao presente recurso,
revogando-se a decisão recorrida”.

Não houve contra-alegação.
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido de que o recurso não tem por fundamento exclusivamente
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matéria de direito pelo que o STA será hierarquicamente incom-
petente para o conhecimento do recurso — art. 32o, no 1 al. b) e
41o no 1, al. a) do ETAF e art. 167o do C.P.T.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão de incompetência, ne-
nhuma delas se pronunciou.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Logra prioridade de apreciação a excepção de incompetência sus-

citada pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público, em virtude de
a competência dos Tribunais ser questão de ordem pública e o seu
conhecimento preceder o de outra matéria (art. 3o da LPTA e 660o

do C.P.C. ex vi do art. 2o do C.P.T.).
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 C.P.C. e 45o 2 do CPT).

Há que analisar a matéria vertida nas conclusões da alegação, de-
limitadoras como são do objecto do recurso (arts. 684o e 690o 3 do
CPC), com vista a determinar se a recorrente discute ou põe em
causa matéria de facto fixada no probatório da sentença recorrida,
caso em que deixará de ser competente este Tribunal, ou se, pelo
contrário, o objecto do recurso se reconduz exclusivamente a matéria
de direito, situação em que já seria competente para o conhecimento
do recurso, em razão da hierarquia.

Como decorre das conclusões e é assinalado pelo Exmo.Magistrado
do Ministério Público refere a recorrente que recebeu no dia 29 de
Maio de 1995 a carta registada contendo aviso-citação relativo à exe-
cução fiscal em causa.

Porém, na sentença recorrida não é dado como provado que a
recorrente tivesse recebido tal carta naquela data, dando-se como
provado que ela foi citada em 18 de Maio de 1995.

Dúvidas não restam de que se está perante uma situação ou questão
de facto alegada pela recorrente que contradiz o que a esse propósito
se fez constar no elenco factual da sentença recorrida.

Donde resulta que, perante esta controvérsia patenteada no do-
mínio dos factos, a competência para do recurso conhecer cabe nos
termos do art. 39o do ETAF ao Tribunal Tributário de 2a instância
que conhece de facto e de direito.

À Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo escapa tal competência já que, no caso, em obediência
ao disposto no art. 21o, no 4 do ETAF, funcionando como Tribunal
de revista, apenas conhece de direito nos processos inicialmente jul-
gados pelos Tribunais de 1a instância como é o caso em apreço.

Do exposto, tem de concluir-se que, não estando em causa ex-
clusivamente matéria de direito, não dispõe este STA de competência
absoluta, em razão da hierarquia, para do presente recurso conhecer,
sendo competente o Tribunal Tributário de 2a instância, nos termos
das disposições conjugadas dos arts. 21o, no 4, 32o no1 b) e 41o no1,
a) do ETAF aprovado pelo Dec.Lei 129/84, de 274, em consonância,
aliás, com o preceituado no art. 167o do CPT.

Procede, assim, a suscitada questão prévia de incompetência hie-
rárquica deste STA.
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Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, o STA para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao Tribunal Tributário de 2a instância.

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

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Oposição. Falta de notificação do acto de liquidação e para
o pagamento. Inexigibilidade. Artigo 286, 1, h), do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A falta de notificação do acto de liquidação e para o
pagamento do imposto implica a inexigibilidade da dívida
exequenda.

II — A inexigibildade da dívida exequenda constitui funda-
mento de oposição à execução fiscal subsumível à alí-
nea h) do no 1 do artigo 286o do CPT.

Recurso no: 21.304, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Jacira Coutinho dos Santos e do qual foi Relator o Exmo

Conso Dr. Mendes Pimentel.

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

A Fazenda Pública recorre do acórdão do Tribunal Tributário de
2a Instância que confirmou sentença do TT 1a de Braga onde a pre-
sente oposição foi julgada procedente, culminando a atinente alegação
com as seguintes conclusões:

1a - A liquidação do IRS do ano de 1989 foi notificada à oponente
em 29.I.91 para a Rua Dr. Alberto Feio, 18-2o, em Braga, nos termos
do artigo 139o, 1 e 3, do CIRS.

2a - Por falta de pagamento, foi instaurada execução fiscal contra
a devedora ora opoente.

3a - A opoente foi citada para pagamento em 22.IX.93 e deduziu
oposição em 12.X.93.

4a - A opoente alega que não foi notificada da liquidação do IRS
de 1989, logo não lhe pode ser exigido tal imposto, bem como os
juros e custas da execução.

5a - O acórdão recorrido alinha pela tese defendida pela opoente,
o que a Administração Fiscal não pode aceitar.

6a - Assim e ao contrário do decidido no acórdão recorrido, a
falta de notificação da liquidação e a consequente inexigibilidade do
imposto invocado como fundamento da oposição não é susceptível
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de enquadramento no elenco do artigo 286o do CPT, nomeadamente
na sua alínea h).

7a - O acórdão de que ora se recorre violou os artigos 139o, 1
e 3 do CIRS, bem como a alínea h) do artigo 286o do CPT.

Sem contra-alegação subiram os autos a este Supremo Tribunal,
emitindo o Exmo Magistrado do Ministério Público junto do mesmo
douto parecer no sentido do não provimento do recurso, pois que
”não há qualquer obstáculo ao enquadramento da situação na alínea h)
do no 1 do artigo 286o do Código de Processo Tributário”.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O Tribunal ”a quo” deu comprovados os seguintes factos:
I - A nota de cobrança do IRS relativa ao ano de 1989 e referente

à opoente foi-lhe remetida para a sua residência, sita na Rua Dr.
Alberto Feio, no 18-2o, em Braga, a coberto de simples carta registada,
em Janeiro de 1991.

II - Esta carta registada foi, no entanto, devolvida ao remetente
com a indicação de ausente.

III - A A.F., sem que tivesse tentado nova notificação, instaurou-lhe
a respectiva execução, para a qual foi citada em 22.IX.93.

IV - A oposição foi deduzida em 12 de Outubro de 1993.
Exposto o quadro factual disponível, importa desde já referir que

a Rct. se insurge contra ele nas conclusões 1a, 4a e 5a, onde intenta
contrariar o que de essencial emergiu dos itens II e III do probatório
- a não notificação à ora opoente de nota de cobrança do seu IRS
de 1989, por razões a que foi alheia.

Esquece, porém, que esta formação apenas conhece de matéria
de direito em processos, como o presente, inicialmente julgados pelos
tribunais tributários de 1a instância - artigo 21o, 4, do ETAF.

Assim e não se alegando (nem perfilando) qualquer das situações
previstas no no 2 do artigo 722o do CPC (em que os tribunais de
revista podem intervir na fixação da matéria de facto), há que acatar,
na integra, a mencionada pronúncia de facto da 2a Instância arti-
go 729o, 2, do mesmo compêndio adjectivo fundamental.

Quanto à decisão de direito, reparo algum há a fazer.
Com efeito, assente que não teve lugar a notificação do acto de

liquidação do IRS em causa à opoente, missão que, face ao probatório,
não lhe é imputável, a dívida não lhe é exigível.

As liquidações tributárias, como actos de eficácia externa que são,
têm que ser notificadas aos interessados, de harmonia com o disposto
no artigo 268o, 3, da Constituição, e a sua falta tem como consequência
legal a sua ineficácia (vd. CRP Anotado, 2o vol. 2a ed., pág. 89, nota II,
de Gomes Canotilho e Vital Moreira. Ainda Rogério Soares, Lições
a Curso Complementar de Ciências Jurídicas no ano lectivo de 1977/78,
pg. 175).

Ora, a exigibilidade da dívida exequenda constitui um pressuposto
específico do processo executivo (artigo 802o), da execução fiscal (ar-
tigo 234o do CPT, correspondente ao artigo 153o do CPCI).

E constituindo a exigibilidade da dívida exequenda um pressuposto
específico relativo ao objecto da acção executiva, é evidente que a
reacção do executado terá de ser desferida contra a própria instância
executiva e esse meio processual só pode ser, no processo fiscal, a
oposição à execução.

A inexigibilidade da dívida exequenda, por o devedor não estar
ainda em mora em consequência da falta de notificação da liquidação
e para o seu pagamento voluntário é um fundamento que tem inteiro
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cabimento na alínea h) do no 1 do artigo 286o do CPT (anteriormente,
na alínea g) do arto 176o do CPCI), como é entendimento pacífico
desta Secção (vd., inter alia, o Acórdão de 22.V.1996 - rec. no 20.342,
no ponto seguido de perto, quando não transcrito).

Sendo a notificação administrativa posterior, obviamente, ao acto
comunicado, jamais a apreciação da questão se a mesma ocorreu
envolve o conhecimento da legalidade daquele - liquidação. Por outro
lado, em lado algum da lei se comete à entidade que extraiu o título
a competência exclusiva para apurar se a notificação ocorreu, ou não.
Finalmente, constituindo a notificação um acto formal, tem de constar
de um documento.

Em seguimento do exposto, improcedem todas as conclusões da
alegação da recorrente.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Sem custas - arto 2o da Tabela.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Recurso no: 21.310, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Domingos Gonçalves da Fonseca e do qual foi Relator
o Exmo Conso Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com o acórdão do T.T.
de 2a Instância, a fls. 131 e seguintes, dele interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com o seguinte quadro
conclusivo:

1 - Foi instaurado processo de execução fiscal contra a firma Manuel
Teixeira da Rocha Lda, para cobrança de dívidas provenientes do
I.T. do ano de 1983.

2 - Por falta de bens penhoráveis, a execução fiscal reverteu contra
o gerente, ora oponente, Domingos Gonçalves da Fonseca.

3 - O oponente era ao tempo da cobrança voluntária do imposto
de transacções (1988) gerente de facto e de direito da Sociedade
executada.

4 - O imposto liquidado e não entregue nos Cofres do Estado
foi novamente liquidado pelos Serviços de Administração Fiscal e
notificada a Sociedade na pessoa do oponente em 12/12/88, para pa-
gamento eventual no prazo de 30 dias contados da notificação, findos
os quais se procedeu ao débito para cobrança virtual nos termos da
alínea c) do arto 41o da G.I.T..

5 - Na altura da liquidação do imposto, e da cobrança voluntária,
ou seja, em 1988, a Soc. executada já não possuía bens, mas tinha
existência jurídica nos termos do arto 141o, 153o e 160o todos do
Código das Sociedades Comerciais.

6 - Em face do exposto, e de acordo com o artigo 16o do C.P.C.I.,
o Oponente é responsável pelo imposto liquidado e aqui em litígio,
sendo em consequência parte legítima na execução.
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7 - Assim, o douto acórdão de que ora se recorre, violou os artos
16o, 146o, e 176o al. b) todos do C.P.C.I. bem como os arto 26o al.
c) e 41-A parágrafo único todos do C.I.T..

Contra-alegou o recorrido, dizendo-se, em síntese, que ao tempo
do facto tributário e da cobrança voluntária dos impostos liquidados,
não era gerente, nem de direito nem de facto, da sociedade executada,
devendo por isso, e também por não ter culpa, nega-se provimento
ao recurso.

O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre conhecer, porém, apenas dentro dos
poderes de cognição deste S.T.A., circunscritos, como flui do arto

21o no 4 do E.T.A.F., à matéria de direito.
Em sede de matéria de facto, vem provado o seguinte:
a) Foi instaurado o processo de execução fiscal no 2057/89 contra

a firma “Manuel Teixeira da Rocha Lda” para cobrança de dívidas
provenientes do I.T. do ano de 1983e respectivos juros compensatórios
no montante de 24.871.824$00, sendo 4.318.139$00 do imposto sobre
o valor presumido de vendas efectuadas pela executada e 4.879.677$00
de juros compensatórios e ainda 7.129.807$00 de imposto liquidado
pela executada mas não entregue nos Cofres do Estado e 8.544.201$00
de juros compensatórios.

b) A liquidação de I.T. sobre o valor presumido das vendas efec-
tuadas pela executada em 1983, no valor de 4.318.139, foi efectuada
pela R.F. em 6/12/88, após a realização de um exame à escrita da
executada, tendo esta sido notificada dessa liquidação e para pagar
o referido imposto em 12/12/1988.

c) O oponente adquiriu a qualidade de gerente da executada por
deliberação da Assembleia Geral da Sociedade de 29/3/1984, conforme
documento junto aos autos e fls 86.

e) A sociedade executada deixou de ter quaisquer bens e instalações
a partir pelo menos de 10/7/1986, altura em que todos os seus bens
foram vendidos em hasta pública no processo de execução fiscal no

658/84 do tribunal Tributário do Porto, sendo as suas instalações ven-
didas ao B.P.A. e nunca mais tendo o oponente ali voltado, deixando
de praticar actos em nome e no interesse desta sociedade uma vez
que esta deixou de existir de facto (v. relatório do exame à escrita
junto a fls. 18 e seguintes).

Confrontadas as conclusões do recurso com o probatório da decisão
recorrida, resulta evidente que a censura que a esta vem dirigida
radica exclusivamente na afirmação seguinte:

O oponente era ao tempo da cobrança voluntária do imposto de
transacções (1988) gerente de facto e de direito da sociedade
executada.

Todavia, da alínea e) do probatório do acórdão recorrido extrai-se
que o oponente, pelo menos a partir de 10/7/86, data em que foram
vendidos todos os bens da primitiva executada, nunca mais voltou
ás instalações daquela, deixando de praticar actos em nome e no
interesse da sociedade, pois que, esta, deixou de existir de facto.

E, mais adiante, refere-se naquele aresto que o “oponente não
teve o exercício efectivo da gerência nos períodos temporais relevantes
(o do nascimento da dívida e o da sua cobrança voluntária)”.

Assim e porque, no âmbito do arto 16o do C.P.C.I., o que relevava
em sede de responsabilização subsidiária dos gerente era, para além
do mais, a gerência de facto e esta não se verificou, quer no momento
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do vencimento da dívida quer no da cobrança voluntária, de concluir
era, como se concluiu, que o oponente não era responsável pelo pa-
gamento da dívida exequenda, sendo, por isso, parte ilegítima na
execução.

Como se sabe, nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais
Tributários de 1a instância, esta Secção de Contencioso Tributário
apenas conhece de matéria de direito (v. arto 21o no 4 do E.T.A.F.).

Por outro lado, no recurso de revista, o seu fundamento específico
há-de consistir na violação da lei substantiva, que se traduza no erro
de interpretação ou de aplicação quer no de determinação da norma
aplicável, sem embargo da arguição de nulidades previstas no arto

668 e 716 do C.P.Civil (v. arto 721o no 2 do C.P.Civil).
Ora, o que a recorrente Fazenda Pública censura é o juízo de

facto vertido no acórdão recorrido, segundo o qual o oponente, a
partir, pelo menos, de 10/7/86, deixou de exercer a gerência efectiva
da primitiva executada.

Tal asserção do facto, não pode, todavia, por força das normas
atrás citadas, ser censurada por este S.T.A.

Improcedendo esta questão de facto, como improcede, é obvio que
o recurso não pode lograr êxito.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso e em
confirmar a decisão recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
- Agostinho Castro Martins - Benjamim Silva Rodrigues.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Graduação de créditos. Privilégio mobiliário geral. Penhora.
Contribuição Industrial. Créditos exequendos e reclamados.
Impostos directos. C.R.S. Social.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Pelo privilégio creditório, a lei concede aos respectivos
credores, independentemente do registo e em atenção à
causa do crédito, a faculdade de «serem pagos de pre-
ferência a outros» - arto 733 do Cód. Civil.

2 — Nos termos do arto 736 no 1, 2a parte, do mesmo diploma,
gozam de privilégio mobiliário geral os impostos directos
inscritos para cobrança no ano corrente na data da pe-
nhora «e nos dois anos anteriores».

3 — Dispondo o no 1 do arto 10 do dec.-lei 103/80, de 9.MAI,
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 re-
feridos na alínea a) do no 1 do arto 747 do Código Civil»
(créditos por impostos).

4 — E o arto 822 no 1 deste último diploma preceitua que
«o exequente adquire pela penhora o direito de ser pago
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com preferência a qualquer outro credor que não tenha
garantia real anterior», valendo relativamente a qualquer
outra garantia, seja ela a hipoteca, a consignação de ren-
dimentos, outra penhora ou o próprio privilégio creditório
(este nos casos de impostos exequendos directos poste-
riores ao ano da penhora).

5 — É, assim, de graduar em último lugar, por gozar da ga-
rantia real da penhora, o crédito exequendo proveniente
de Cont. Industrial, que, por excedido o limite temporal
referido em 2, já não tem qualquer privilégio.

6 — Os créditos exequendos não necessitam de ser reclamados.

Recurso no. 21.385, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Júlio Augusto Pinheiro Rodrigues, 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 pela Fazenda Pú-
blica, da sentença de graduação de créditos, do TT de 1a Instância
do Porto, proferida em 28.Out.96, na parte em que não graduou
o crédito exequendo, proveniente de Cont. Industrial, grupo B, de
1988 e graduou o IVA exequendo em último lugar.

Fundamentou-se a decisão, em que se não verificam os pressupostos
do no 1 do arto 736 do Cód. Civil, pois «o que releva para a de-
terminação de existência de garantia real não é o ano em que a
quantia em dívida devia ter sido arrecadada nos cofres mas o momento
em que o devedor foi interpelado para pagar» estando, assim, aquela
«fora do referido limite temporal».

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 - Os créditos de IVA reclamados gozam de privilégio mobiliário

geral, nos termos dos arts. 736 no 1 e 734 do Código Civil, usufruindo
ainda de garantia de penhora, conforme o disposto no arto 822 no

1 do referido Código, prevalecendo sobre os créditos por dívidas à
Segurança Social, conforme o estipulado nos já referidos artigos do
Código Civil e no arto 10 no 1 do Dec.-Lei 103/80, de 9/5.

2 - Contrariamente ao disposto na douta sentença ora recorrida,
o crédito referente à Contribuição Industrial, Grupo B, não se en-
contra fora do limite temporal previsto no arto 736 no 1 do Código
Civil, porquanto este crédito goza do privilégio da garantia da penhora,
previsto no arto 822 no 1 do Código Civil, não existindo limite temporal
nestes casos.

3 - Ora, existindo créditos com privilégio mobiliário geral e garantia
de penhora, e outros só com privilégio mobiliário geral e ainda outros
só com garantia de penhora, serão graduados pela ordem enunciada.

4 - Assim, devem os créditos ora reclamados ser graduados pela
ordem que lhes compete.

5 - A sentença recorrida violou o arto 822 do Código Civil.
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se

a douta sentença e substituindo-a por outra que gradue os créditos
pela ordem correcta».

O Ex.mo magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
«A única questão que, a meu ver, se coloca no recurso é a de

saber se o M.mo Juiz a quo violou ou não a lei ao não reconhecer
o crédito por contribuição industrial grupo B, ano de 1988.
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Nos termos do arto 736 no 1 do C. Civil, só gozam de privilégio
mobiliário geral os impostos directos inscritos para cobrança no ano
da penhora e nos dois anteriores. Ora, por um lado, a penhora data
de 4-1-94 (da sentença), e, por outro, o imposto em causa foi inscrito
para cobrança o mais tardar em 1990 (da respectiva certidão de relaxe).

Termos, assim, que se não verificava, no caso, o condicionalismo
temporal previsto na lei, como decidiu o M.mo Juiz «a quo».

Pelo exposto, sou de parecer que se confirme o julgado e, con-
sequentemente, se negue provimento ao recurso».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Ora, como resulta dos autos, foram instauradas execuções fiscais

contra Júlio Augusto Pinheiro Rodrigues, para cobrança de dívidas
de Cont. Industrial, grupo B, relativa ao exercício de 1988 e inscrita
para cobrança em 1990, e do C.R.S. Social e de IVA.

Tendo sido reclamados pela Fazenda Pública créditos provenientes
de IVA.

E foi efectuada penhora de bens móveis, em 4-1-94.
A sentença não graduou a dita Cont. Industrial, nos referidos termos

e graduou os restantes créditos do modo seguinte:
«1o-O IVA reclamado e os juros dos dois últimos anos;
2o-a quantia exequenda, na parte relativa ao CRSS.
3o-remanescente da quantia exequenda».
Assim, a questão dos autos é, desde logo, a de saber se deve ou

não ser graduada aquela Cont. Industrial, mau grado, atento o disposto
no arto 736 no 1 do Cód. Civil, não gozar de qualquer privilégio.

Na verdade, tal normativo - 2a parte - atribui privilégio mobiliário
geral aos «impostos directos inscritos para cobrança no ano corrente
na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores».

Pelo privilégio creditório, a lei concede aos respectivos credores,
independentemente de registo e em atenção à causa do crédito, a
faculdade «de serem pagos de preferência a outros» - arto 733 do
Cód. Civil.

Dispondo, ainda, o no 1 do arto 10 do dec.-lei 103/80, de 9 de
Maio, que «os créditos das Caixas de Previdência por contribuições
e os respectivos juros de mora gozam de privilégio mobiliário geral,
graduando-se logo após os créditos referidos na alínea a) do no 1
do arto 747 do Código Civil» («os créditos por impostos..»).

E o arto 822 no 1 do mesmo Código dispõe que «o exequente
adquire pela penhora o direito de ser pago com preferência a qualquer
outro credor que não tenha garantia real anterior», ressalvando, to-
davia, os casos especialmente previstos na lei.

De tais normativos resulta que, como regra geral, a penhora dá
preferência sobre o credor «que não tenha garantia real anterior»,
valendo relativamente a qualquer outra garantia, seja ela a hipoteca,
a consignação de rendimentos, outra penhora ou o próprio privilégio
creditório, este nos casos de impostos exequendos directos posteriores
ao ano da penhora.

Cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Cód. Civil Anotado, vol.
2o, pág. 93, nota 2, in fine, e Lopes Cardoso, Manual da Acção Exe-
cutiva, pág. 447, no 143, in fine.

Assim, a Cont. Indust., como crédito exequendo, goza da garantia
real da penhora.

Pelo que, atento o exposto, deve ser graduada em último lugar.
Cfr., aliás, no sentido exposto, os Acs. deste tribunal, de 26-5-93

rec. 15.954, 27-2-91 rec. 12.714 e de 2-3-94 rec. 17.770.
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Finalmente, em termos de graduação, não há que distinguir entre
créditos reclamados e exequendos pois aquela a todos abrange não
precisando sequer o crédito exequendo de ser reclamado arto 868
no 2, in fine, do C.P. Civil e 745 e segts. do Cód. Civil.

Termos em que se concede provimento ao recurso, revogando-se
a decisão recorrida e graduando-se os créditos pela seguinte ordem:

1o- IVA, exequendo e reclamado, e respectivos juros dos últimos
dois anos, ut. art. 734 do Cód. Civil.

2o- Créditos da Segurança Social e respectivos juros.
3o- Contribuição Industrial e respectivos juros bem como os juros

do IVA exequendo.
Sem custas.

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Março de 1997.

Assunto:

Juros indemnizatórios.
Quando são devidos.
Como são pedidos.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A lei (arto 24, nos 1 e 2, do CPT) preceitua que haverá
juros indemnizatórios a favor do contribuinte quando,
em reclamação graciosa ou processo judicial, se deter-
mina que houve erro imputável aos serviços e, quando,
por motivo imputável aos serviços, não seja cumprido
o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos.

2 — Os juros indemnizatórios têm de constar da nota de cré-
dito, acrescendo ao imposto anulado.

3 — Na execução de julgados só se paga aquilo que a decisão
anulou.

4 — Quando por motivo imputável aos serviços não seja cum-
prido o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos
(arts. 89, nos 1 e 2, do CIRS, 81, nos 1, alínea d), e
2, 82, nos 1, alínea a), 3 e 6 do CIRC e 16 do DL
42/91, de 22.1), não forem liquidados juros indemniza-
tórios relativos aos atrasos imputáveis aos serviços, o con-
tribuinte poderá reagir através de uma acção de reco-
nhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria
tributária, nos termos do art. 165, nos 1 e 3, do CPT.

5 — Nos outros casos, o pedido de juros indemnizatórios tem
de ser feito na reclamação graciosa ou impugnação ju-
dicial em que se pede a anulação do imposto pago, por
na liquidação ter havido erro imputável aos serviços (v.
art. 24, nos 1, 4 e 6, do CPT, 86 do CIRS e 111, no

6, do CIRC), ou seja não pode ser feito autonomamente.
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Recurso no. 21.387, em que é Recorrente Fernando & Queiroz, Lda

e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Rodrigues Pardal.

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

FERNANDO & QUEIROZ, Lda, pc 501204474, com sede na Rua
Elias Garcia, 89, Póvoa do Varzim, veio impugnar judicialmente o
despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Póvoa do
Varzim que lhe indeferiu o pagamento de juros indemnizatórios re-
lativos as taxas respeitantes a emissão de um alvará do montante
de 2.881.962$ - correspondendo 220.792$ à licença de construção e
2.661.170$ à taxa de urbanização - cuja liquidação fora anulada por
sentença do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto de 22.9.95
- cujo montante é de 3.415.849$, uma vez que o Senhor Presidente
citado opinou no sentido de que nada devia ser pago a título de
juros, em virtude da sentença de 22.1.95 ser omissa quanto a isso.

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

Juízo - indeferiu liminarmente a petição por erro na forma do processo,
pois a recorrente (R) pretende atacar um acto administrativo relativo
a questões fiscais (arto 118o, no 3, do CPT), sendo o processo adequado
o recurso contencioso (cfr. arto 41, no 1, alínea b), do ETAF) - v.
arts. 474 do CPC e 131, no 1, do CPT.

Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as conclusões seguintes:

1. Tendo sido deduzida impugnação judicial com fundamento em
ilegalidade, contra o despacho do Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Póvoa do Varzim que indeferiu o pedido de liquidação
de juros indemnizatórios de taxas cobradas pela emissão de licença
de construção e que foram anuladas por sentença transitada em jul-
gada, não haverá violação do art. 120 do CPT, uma vez que é fun-
damento de impugnação ”qualquer ilegalidade”, sendo o elenco do
no 2 desse normativo meramente exemplificativo como resulta do
advérbio ”designadamente”.

2. Embora o pedido (de liquidação de juros indemnizatórios) seja
uma questão fiscal, a verdade é o Presidente da Câmara não é um
órgão da Administração Fiscal nem faz parte ou é membro do Governo
Central ou dos Governos Regionais.

3. Por isso, ao entender que a forma de atacar o referido despacho
seria o ”recurso contencioso” e não a ”impugnação judicial” a douta
sentença recorrida violou também o no 3 do art. 118 do CPT.

4. Aliás, tal entende a doutrina dominante, a impugnação judicial
é um ”recurso contencioso de anulação”.

5. Ora, se é certo que o art. 131, no 1, prevê o indeferimento
liminar da petição de impugnação, com remissão para a disciplina
do art. 474 do CPC, a verdade é que o erro na forma do processo
não acarreta o indeferimento liminar, devendo ser mandada seguir
a ”forma adequada”, com a anulação dos actos que não possam ser
aproveitados e devendo praticar-se os que forem estritamente ne-
cessários para que o processo se aproxime quanto possível, da forma
estabelecida pela lei.

6. Assim, mesmo que se entenda que a forma de processo adequada
seria o recurso contencioso, devia a douta decisão recorrida ter man-
dado seguir essa forma pelo que, não o tendo feito, violou o art. 131,
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no 1, do CPT e os arts. 474, no 3, e 199 do CPC, em conjugação
com o art. 2, alínea f) daquele CPT.

A digna representante da Fazenda Pública não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer o recurso

não merece provimento por o meio utilizado não ser o próprio ou
o adequado processualmente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Dos elementos juntos aos autos alcança-se, sem qualquer dis-

crepância, os seguintes factos:
a) A Câmara Municipal de Póvoa do Varzim liquidou à impugnante,

ora recorrente (R) a taxa de 220.792$, relativa à licença de construção
e de 2.661.170$ de taxa de urbanização.

b) A R reagiu contra tal liquidação e o Tribunal Tributário de
1a instância do Porto - 2o juízo - anulou tal liquidação por sentença
de 22.09.95.

c) Em 13.11.95, a R requereu à CM Póvoa do Varzim a emissão
dos correspondentes nota de crédito respeitante à restituição das taxas
e respectivos juros indemnizatórios.

d) As taxas foram pagas respectivamente, em 26.2.96 - 1.500.000$
- e em 4.3.96 - 1.881.962$.

e) Por ofício de 9.4.96, o Senhor Presidente da CM Póvoa do Varzim
comunicava à R que não eram devidos juros indemnizatórios ”em
virtude da sentença ser omissa quanto a isso”.

f) É desse despacho que a R deduziu a presente impugnação, com
base no art. 24, no 3, do CPT, pedindo o montante dos juros in-
demnizatórios desde a data de pagamento das taxas até à emissão
da nota de crédito.

2. Mostram os autos que houve uma decisão judicial - sentença
de 22.9.95 - que anulou as taxas liquidadas.

A R pediu a CM Póvoa do Varzim a emissão da nota de crédito
respeitante a restituição das taxas pagas bem como os juros in-
demnizatórios.

A CM Póvoa do Varzim só pagou as taxas anuladas, por a sentença
não ter reconhecido tal direito à R.

A CM Póvoa do Varzim executou a sentença (art. 6 do DL 256-A/77,
de 17.6) na medida em que pagou a quantia anulada - 2.881.962$
- não pagando juros indemnizatórios por a sentença nada referir quan-
to ao pagamento de tais juros.

A questão que se coloca é a saber se o contribuinte pode exigir
juros indemnizatórios quando a decisão não determinou a liquidação
de tais juros.

A lei (art. 24, nos 1 e 2, do CPT) preceitua que haverá juros in-
demnizatórios a favor do contribuinte quando, em reclamação graciosa
ou processo judicial, se determine que houve erro imputável aos ser-
viços e, quando por motivo imputável aos serviços, não seja cumprido
o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos.

Sem entrar na discussão de saber se o art. 24 do CPT se aplica
ou não às receitas tributárias dos municípios (art. 24, no 3) - o nor-
mativo foi gizado para as leis tributárias estaduais - deve referir-se
desde já que não se verifica a hipótese da restituição oficiosa dos
impostos. O que está em causa é uma decisão judicial que não ordenou
a liquidação dos juros indemnizatórios. Se a sentença que anulou
as taxas não reconheceu o direito a juros indemnizatórios, não há
lugar ao seu pagamento por parte do sujeito activo, no caso a CM
Póvoa do Varzim.
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E era essa sentença que a CM tinha de executar (arts. 144, 145
e 166 no 1, do CPT, 96 da LPTA e 5 e 6 do DL 256-A/77).

Na verdade, os juros indemnizatórios deverão ser incluídos na nota
de crédito até à data da sua emissão (v. art. 24, no 6, do CPT) o
que significa que quer as taxas anuladas quer os juros indemnizatórios
tem de constar da decisão a cumprir. Os juros indemnizatórios acres-
cem à quantia a restituir.

Portanto, a CM Póvoa do Varzim apenas pode, na execução dos
julgados, pagar aquilo que a decisão tiver anulado no que respeita
à liquidação impugnada.

No caso sub judice, a sentença de 22.9.95 apenas anulou as taxas
do montante 2.881.962$, pelo que só esta importância é que tem
de ser paga em execução daquela decisão.

3. Poderá o contribuinte exigir autonomamente os juros indem-
nizatórios?

Na hipótese prevista no art. 24, no 2 - quando por motivo imputável
aos serviços, não seja cumprido o prazo legal da restituição oficiosa
dos impostos (v. os arts. 89, nos 1 e 2, do CIRS, 81, nos 1, alínea
d) e 2, 82 nos 1, alínea a), 3 e 6 do CIRC e 16 do DL 42/91, de
22.1) - se não forem liquidados os juros indemnizatórios relativos
aos atrasos imputáveis aos serviços, o contribuinte poderá reagir atra-
vés de uma acção de reconhecimento de um direito ou interesse le-
gitimo em matéria tributária nos termos do art. 165, nos 1 e 3 do
CPT - v. no 2; cfr. art. 131, nos 2, 3 e 4, alíneas c) e d), do CIRS.

Nos outros casos, o pedido de juros indemnizatórios tem de ser
feito na reclamação graciosa ou impugnação judicial em que se pede
a anulação do imposto pago, por na liquidação ter havido erro im-
putável aos serviços (v. arts. 24, nos 1, 4 e 6 do CPT, 86 do CIRS
e 111, no 6, do CIRC).

Se a decisão contemplar o pedido, houve deferimento.
Mas se a decisão não der satisfação ao pedido, o contribuinte deve

atacar tal decisão através do adequado recurso.
Se o não fizer, não pode mais tarde, vir formular o pedido de

juros indemnizatórios. Estes apresentam-se como um acessório do
imposto pago anulado, pois acrescerão ao imposto a restituir.

Trata-se de um pedido a efectuar pelo contribuinte na reclamação
graciosa ou na impugnação judicial (arts. 24, nos 1 e 4, do CPT,
86 do CIRS e 111, no 6, do CIRC) onde, além do pedido da anulação
do imposto pago, se tem de pedir a liquidação dos juros indemni-
zatórios por haver erro imputável aos serviços, que tem de ser provado
e decidido.

Portanto, o direito a juros indemnizatórios a favor do contribuinte
depende de pedido a apresentar em reclamação graciosa ou em im-
pugnação judicial em que se prove que houve erro imputável ao serviço
- erro de facto e erro de direito na liquidação do imposto - o que
significa que tem de ser efectuado conjuntamente com o pedido de
anulação do imposto pago, estando, por isso, sujeito ao prazo para
reclamar graciosamente ou para impugnar judicialmente o imposto
a que devem acrescer (art. 24, no 6).

Quer dizer: o direito à liquidação dos juros indemnizatórios relativos
a impostos pagos não pode ser pedido autonomamente mas sim con-
juntamente com a reclamação graciosa ou impugnação judicial em
que se pede a anulação do imposto pago.

Assim, a R não podia deduzir o pedido da liquidação de juros
indemnizatórios autonomamente, por ter de acompanhar o pedido
de anulação do imposto pago.
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4. Resulta de tudo isto que a decisão recorrida é de manter, embora
por outros fundamentos.

Com efeito, a sentença de 22.9.95 não decidiu sobre a liquidação
de juros indemnizatórios pelo que a CM Póvoa do Varzim, executando
tal sentença, apenas tinha que restituir as taxas pagas o que foi feito,
como está provado nos autos (arts. 166 do CPT, 95 e 96 da LPTA
e 5 e segs. do DL 256-A/77, de 17.6).

Não consta dos autos - nem a R o refere - se na impugnação
também pedira a liquidação de juros indemnizatórios. Se o fez e
a sentença não lhe deu procedência, tinha que recorrer, não podendo
depois fazê-lo autonomamente como o fez (v. fls. 5).

Se o não fez tal pedido na impugnação, não pode depois fazer
tal impugnação por já não estar em causa a impugnação do imposto
pago e o pedido dos juros referidos não poder ser impugnado em
separado.

Daí o despacho do Senhor Presidente da CM Póvoa do Varzim
de 3.4.96 - ofício de 9.4.96 (fls. 11) não poder ser impugnado por,
como refere, a sentença a executar apenas anular as liquidações im-
pugnadas. Cumprida a devolução das taxas pagas, a sentença ficou
executada.

Tal despacho não veio dizer se os juros citados eram ou não devidos.
Limitou-se a referir que a sentença em causa decidira anular as li-
quidações das taxas, ”mas nada refere quanto ao pagamento de juros”.

A CM Póvoa do Varzim deu execução à sentença cumprindo tudo
o que anulara - 3.881.962$ - o que o mencionado despacho revela.

Trata-se de uma manifestação da execução do julgado que a R
não impugnou. O julgado foi integralmente cumprido, o que significa
que o referido despacho não é impugnável ou recorrível por estar
conforme com o decidido e, por outro lado, o pedido de juros in-
demnizatórios foi efectuado em 13.11.95 (fls. 5) já muito depois do
trânsito em julgado da sentença executada o que a lei não permite
(arts. 24, nos 1 e 4, 86 do CIRS e 111, no 6, CIRC).

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar a decisão recorrida, embora com outros
fundamentos.

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

Lisboa, 5 de Março de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Cooperativa de Habitação — Contribuição Predial — Isen-
ção — Contribuição Autárquica — Não isenção.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — As cooperativas de habitação estavam isentas de con-
tribuição predial em relação aos prédios destinados ao
exercício da sua actividade estatutária nos termos do
art. 3o, no 1, al. a) do Dec.Lei 456/80, de 9 de Outubro.

II — Porque contribuição predial e contribuição autárquica
são conceitos diversos correspondendo a impostos dife-
rentes - aquela era um imposto sobre o rendimento e
esta é um imposto sobre o património - tais cooperativas
não beneficiam da isenção de contribuição autárquica
em relação a terrenos para construção, devido à inexis-
tência de norma que conceda tal benefício.

III — Por conseguinte, a isenção de contribuição predial prevista
no art. 3o, 1, alínea a) do Dec.Lei 456/80, de 9/10, não
foi mantida pelos arts. 3o e 5o do Dec.Lei 442-C/88, de
30 de Novembro.

Recurso no 15.052 em que é recorrente Coop. de Habitação Económica
de Aldoar-Ceta, CRL., e recorrido Fazenda Pública e de que foi
relator o Exmo Conso Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Cooperativa de Habitação Económica de Aldoar CETA, CRL pes-
soa colectiva no 500815798 com sede na Rua de Vila Nova, 108 R/C
Porto, não se conformando com a sentença do Mmo Juiz do tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo) que julgou improcedente
a impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação da con-
tribuição autárquica relativa a 1989 e 1990, nos montantes de, res-
pectivamente, 176.660$00 e 208.780$ veio interpor recurso directa-
mente para este STA em cujas alegações formulou as suas conclusões:

«a) Sucedendo a contribuição autárquica à contribuição predial,
no leque fiscal português, as anteriores situações de isenção, con-
sagradas quer legislativa quer jurisprudencialmente deverão man-
ter-se;

b) A impugnante já beneficiava de isenção da contribuição predial
relativamente aos artigos matriciais em questão, pelo que deverá man-
ter o mencionado privilégio, porquanto os prédios a que se refere
a contribuição enquadram-se, à perfeição, nos seus fins estatutários
consignados no art. 5o dos estatutos da impugnante;

c) Sem em nada conceder, de toda a via, o Dec-Lei no 456/80
consagrou legislativamente uma situação de isenção de contribuição
predial favorável às cooperativas de habitação económica que deverá
ser imputada como um acordo celebrado entre aquelas referidas en-
tidades e Estado, pelo que, também sob esta perspectiva, gozaria
a impugnante de isenção por força do art. 5o do Dec.-Lei 442-C/88
de 30 de Novembro.

O douto aresto em crise, não aplicando correctamente o direito
à situação que visa disciplinar, incorreu em ilegalidade, termos em
que deverá ser anulada a liquidação do imposto com todas as legais
consequências. . .»

Contra-alegou a Fazenda Pública através da peça de fls. 47 a 49
que aqui se dá por inteiramente reproduzida, concluindo pela con-
firmação da sentença recorrida.

O Exmo Procurador-Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer
no sentido do não provimento do recurso, sob a consideração de
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que ”os terrenos para construção não estavam abrangidos no âmbito
da incidência da contribuição predial ao contrário do que agora acon-
tece com a contribuição autárquica”, sendo certo que ”as normas
do Dec-Lei 442-C/88, de 30/11, designadamente as constantes dos
seus arts. 4o e 5o que mantêm no âmbito da contribuição autárquica
isenções anteriormente concedidas no domínio da vigência do regime
da contribuição predial, não abrangem na sua previsão a isenção da
contribuição autárquica relativa a terrenos para construção proprie-
dade das cooperativas de habitação”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual a sentença recorrida deu como provado:
— As liquidações impugnadas são de contribuição autárquica dos

anos de 1989 e 1990, nos montantes respectivamente de 176.660$00
e 208.780$00;

— Incidem sobre um terreno destinado à construção inscrito na
matriz urbana da freguesia de Aldoar sob o artigo 1859;

— A impugnante é uma cooperativa que tem por objecto a cons-
trução e aquisição de fogos para habitação dos seus membros.

Com base nesta factualidade, a sentença recorrida, fazendo apelo
às disposições conjugadas do art. 6o, no 1 al. e) e do respectivo Código
de Contribuição Autárquica aprovado pelo Dec.Lei 442-C/88, de 30/11,
que entrou em vigor em 1.1.89 e do art. 3o do Dec.Lei 456/80, de
9/10 e ainda na consideração de que não se vislumbra em outro di-
ploma legal, designadamente no Estatuto dos Benefícios Fiscais, apro-
vado pelo Dec.Lei 215/89, de 1/7, maxime o seu art. 50o concluiu
pela inexistência de contribuição autárquica, a favor das cooperativas
pelo que julgou improcedente a impugnação das liquidações.

Por seu lado, defende a recorrente a isenção da contribuição au-
tárquica uma vez que já beneficiava de isenção de contribuição predial
relativamente aos artigos matriciais em questão, sendo que tal isenção
se enquadra nos seus fins estatutários consignados no art. 5o dos
Estatutos da impugnante.

Equacionadas, assim, as duas posições antagónicas, a questão que
se coloca é a de saber se a impugnante, Cooperativa de Habitação
Económica, ora recorrente está ou não, à face da lei, isenta de con-
tribuição autárquica.

No intuito de fomentar o cooperativismo previsto em termos pro-
gramáticos no art. 84o, no 1 da Constituição da República, surgiu
o Dec-Lei 456/80, de 9/10, impregnado de uma filosofia toda ela di-
rigida à concessão de benefícios fiscais, entre os quais sobressai o
estabelecimento de medidas de isenção de determinados tributos a
favor das cooperativas, destacando-se, com interesse para o caso dos
autos, a isenção de contribuição predial relativa aos prédios destinados
ao exercício da sua actividade estatutária — art. 3o, no 1, al. a) do
referido diploma — benefício este que, segundo o art. 6o apenas ca-
ducaria quando aos bens fosse dado destino diferente do presente
naquela referida alínea.

Significa isto, tratar-se de uma isenção decretada por diploma legal,
com carácter definitivo, apenas sujeita a eventual caducidade, se e
quando fosse caso disso, nos termos do citado art. 6o.

E significa igualmente que sendo estabelecido por lei não pode
o diploma que concedia tal isenção ser interpretado, contra o que
defende a recorrente, como se de um acordo se tratasse entre as
cooperativas e o Estado, pois é patente o carácter unilateral assumido
pelo referido Dec.Lei, no domínio do ”Ius imperii” sem que se des-
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cortine qualquer tipo de manifestação de vontade das cooperativas
na elaboração de tal diploma, em termos de acordo. É inequívoco
que desde 1.1.89 deixou de existir na ordem jurídica a contribuição
predial já que nessa data entrou em vigor o Código de Contribuição
Autárquica aprovado pelo Dec-Lei 442-C/88, de 30.11.

Alega a recorrente que pela sentença recorrida foram violadas as
normas dos art. 3o e 5o deste Dec-Lei 442-C/88 e que o benefício
da isenção de contribuição autárquica em questão se enquadra nos
seus fins estatutários consignados no art. 5o dos estatutos da im-
pugnante.

Porém, o art. 3o daquele diploma refere-se às isenções temporárias
que haviam sido concedidas ao abrigo do Cód. da Contribuição Predial
e do Imposto sobre Indústria Agrícola e demais legislação anterior.

Ora a recorrente não usufruía, como já se disse, de uma isenção
temporária, mas sim definitiva ao abrigo do referido Dec-Lei 456/80,
razão por que lhe não é aplicável o disposto no citado art. 3o do
Dec.Lei 442-C/88.

Também, como já foi salientado, a isenção de contribuição predial
de que beneficiava a recorrente não foi resultado de qualquer acordo
celebrado entre o Estado e qualquer entidade que abranja a recor-
rente, pelo que igualmente não pode ser invocado a favor dela o
disposto no art. 5o daquele Dec-Lei que se aplica tão-só às ”isenções
de contribuição predial resultantes de acordo. . .».

No que respeita aos fins estatutários consignados no arto5o dos
estatutos da recorrente, deu-se como provado que ”a impugnante
é uma cooperativa que tem por objecto a construção e aquisição
de fogos para habitação dos seus membros”.

Ora o que está em causa são liquidações de contribuição autárquica
incidentes sobre um terreno destinado a construção que à luz do
Cód. de Contribuição Predial não era considerado prédio para efeitos
de tributação prevista neste diploma, nem tão pouco lograva enqua-
dramento na al. a) do art. 3o do Dec-Lei 456/80, pois dele não resultava
qualquer rendimento.

Mas, conforme resulta do disposto no art. 6o, 1, alínea c) do Código
de Contribuição Autárquica, os terrenos para construção são con-
siderados prédios urbanos, sujeitos pois à incidência da respectiva
tributação.

É sabido que de acordo com a Constituição da República (art. 106o

2) as isenções fiscais têm de ser estabelecidas por lei, não podendo
haver isenções que não constem da lei. É o corolário dos princípios
da legalidade e da tipicidade.

Por seu turno, as isenções fiscais, por contrariarem o princípio
da generalidade, são de natureza excepcional, como o são as normas
isentadoras.

A contribuição predial e a contribuição autárquica são conceitos
diversos, correspondentes a impostos diferentes sendo aquela um im-
posto sobre o rendimento, assumindo a segunda a natureza de um
novo imposto sobre o património pelo que não pode a contribuição
autárquica referente aos anos de 1989 e 1990 ser confundida como
contribuição predial que se mostra extinta, com a entrada em vigor
— 1.1.89 — do Código de Contribuição Autárquica (cfr. Ac. do STA
de 16.2.94 — Proc. 16.647).

Dois tributos, portanto com regimes jurídicos próprios e dife-
renciados.

Daí que o conceito de contribuição predial não pode interpretar-se
de modo a abranger a contribuição autárquica.
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Não existindo, como não existe, nenhuma norma a conceder isenção
de contribuição autárquica à recorrente, ou às cooperativas em cujo
tipo ela se insere, tem de concluir-se pela inevitabilidade da sua su-
jeição a tal tributação referente aos anos de 1989 e 1990 cujas li-
quidações estão em causa, no caso dos autos.

A sentença recorrida não violou, pois, as normas dos arts. 3o e
5o do Dec-Lei 442-C/88, de 30 de Novembro, pelo que, não merecendo
qualquer censura, de manter-se na ordem jurídica.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, man-
tendo-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, com a procuradoria de 40 %.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Embargos de terceiro. Proprietário - senhorio.
Penhora do direito ao trespasse e arrendamento de esta-
belecimento comercial.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tanto à luz do arto 186o do C.P.C.I. como do arto 319o

do C.P.T., a penhora do direito ao trespasse e arren-
damento do estabelecimento comercial não ofende a pos-
se do proprietário - senhorio.

II — Assim, inverificada a colisão entre a referida penhora
e a posse do respectivo proprietário, está vedado a este
deduzir embargos de terceiro a essa penhora.

III — Pese embora a conclusão anterior, será de aproveitar a
petição apresentada para valer como requerimento/expo-
sição a apreciar no processo de execução fiscal em causa.

Recurso no: 15.385, em que foi Recorrente Manuel Aparício Ribeiro
Duarte e Recorrido a Fazenda Pública, e do qual foi Relator o
Exmo Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel Aparício Ribeiro Duarte, identificado nos autos, não se
conformando com a sentença de 19.5.92 do Tribunal Tributário de
Setúbal que julgou improcedentes os embargos de terceiro por si
deduzidos contra a penhora efectuada na fracção “B” do prédio urbano
sito na Rua Calouste Gulbenkian, no 6 esq. nos autos de execução
fiscal a correr termos na 2a Repartição de Finanças do Barreiro, veio
interpor recurso directamente para este STA, cujas alegações apre-
sentam o seguinte quadro conclusivo:

“1o Aquele que adquire em hasta pública uma fracção autónoma
dum prédio, livre de quaisquer ónus e encargos e devoluta, pode
dispor dela como entender.
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2o Ao tomar conhecimento, posteriormente a essa aquisição, da
existência de uma penhora do direito ao arrendamento e trespasse
do estabelecimento que estivera instalado na mesma fracção (e que,
obviamente, deixara de ali estar instalado), é inquestionável que aquele
adquirente é terceiro relativamente a essa penhora e tem o direito
de por esta se considerar ofendido na posse sobre a mesma fracção
autónoma, sendo-lhe permitido usar de todos os meios processuais
possessórios, designadamente dos embargos de terceiro (arto 186o

e segs. do Cód. Proc. de Contribuições e Impostos e 1037a e seguintes
do Cód. Proc.Civil e ainda arto 1285o do Código Civil).

3o Ao decidir, como decidiu, a douta sentença recorrida violou
as disposições legais citadas”.

Termina defendendo a procedência do recurso e a procedência
dos embargos devendo “ordenar-se o levantamento da penhora do
referido direito com as legais consequências, designadamente o de
ficar sem efeito a venda do mesmo.”

Contra-alegou a Fazenda Pública pondo em causa a legitimidade
de o recorrente para embargar a penhora, efectuada em 1984, sobre
o direito ao trespasse de estabelecimento cuja propriedade adquiriu
apenas em 1986, pelo que a penhora não pode ter ofendido num
direito que nem existia no momento em que ocorreu.

Sustenta ainda que “tal penhora de direito ao trespasse não colide
com a posse do proprietário - senhorio porque a transmissão da po-
sição de proprietário não afecta os contratos de arrendamento”.

“Assim, o recurso deve ser considerado improcedente”.
O Exmo Procurador-Geral Adjunto neste STA emitir douto parecer

no sentido de que o recurso não merece provimento, explicitando:
“A penhora em causa recaiu sobre o direito ao trespasse e ar-

rendamento do estabelecimento comercial.
O titular desse direito é Antunes Silva e Brandão, Lda.
O recorrente-embargante é, apenas, proprietário das fracções au-

tónomas onde está instalado o estabelecimento.
Assim, nunca a posse do Recorrente podia ser ofendida pela pe-

nhora; ofendida só a do inquilino (cfr. o Ac. do STA citado na
sentença).

O Recorrente carece assim de legitimidade para embargar”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual a sentença recorrida deu como provado:
“1. Por dívida de Casinhas e Silva Lda, foi penhorado em 9.2.84

o “direito ao trespasse e arrendamento das subcaves ... que constituem
fracções autónomas designadas pelas letras “A”, “B” e “F” do prédio
urbano sito na R. Calouste Gulbenkian, no 6 ...” 2. A propriedade
da mesma fracção “B” encontra-se registada a favor do ora embargante
desde 9.10.86 por a ter adquirido em arrematação em execução”;

3. Por acordo vazado na escritura pública de 20.9.88 o ora em-
bargante deu de arrendamento a Antunes Silva e Brandão, Lda a
mesma fracção, destinada ao Comércio de Discoteca, Vídeo, Pub e
Indústria Hoteleira ou similar;

4. Na altura da arrematação em hasta pública foi anunciado que
a mesma fracção se encontrava “livre de quaisquer ónus ou embargos”.

Com base nesta factualidade, a sentença recorrida depois de con-
siderar que através da arrematação em hasta pública o embargante
passou a ter a posse da mesma fracção e a partir de tal data - 9.10.86 -,
e de que a penhora não foi da propriedade dessa fracção autónoma
mas sim e apenas do “direito ao trespasse e arrendamento”, concluiu
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que era o arrendatário que poderia embargar de terceiro essa penhora
que não o senhorio ou proprietário já que tal penhora não colide
com a posse da referida fracção a qual continua na sua esfera jurídica,
mas exercida em nome dele senhorio, pelo respectivo arrendatário,
seja ele qual for.

Considerou ainda a mesma sentença que a posse do embargante
é muito posterior à data da respectiva penhora pelo que jamais poderá
esta ter ofendido a posse do embargante.

Por tudo isto, explicita a mesma sentença que “os presentes em-
bargos devem-se pois a um manifesto erro de se pensar que a penhora
incidia sobre a propriedade da referida fracção o que não aconteceu,
mas tão só sobre o direito ao trespasse e arrendamento o qual deixa
incólume a propriedade e a respectiva posse da mesma fracção quanto
ao senhorio-proprietário.

Daí ter-se julgado improcedentes os referidos embargos.
O que está de acordo com o entendimento jurisprudencial e também

doutrinal, no sentido de que a penhora tendo recaído sobre o direito
ao trespasse e arrendamento do estabelecimento comercial e não sobre
a fracção onde este se situa falece fundamento legal para o dono
do prédio ou fracção embargar de terceiro, carecendo, pois, de le-
gitimidade para o efeito, não sendo legítimo falar em ofensa de posse
através da penhora. Isto para além da consideração de que, no caso
concreto, a penhora é de data anterior à data em que o embargante,
ora recorrente adquiriu a dita fracção onde se situava o estabele-
cimento comercial.

Mas daqui não resulta que o problema esteja resolvido, ou a solução
se mostre esgotada.

O que importa reter é qual o objecto da penhora faz parte do
acervo penhorado o direito de crédito de Casinhas e Silva Lda con-
sistente na situação jurídica de locatário da fracção predial que o
embargante possui.

Ora, uma vez que tenha tomado conhecimento de que fora pe-
nhorado esse direito de crédito do qual é apontado como devedor,
cabia ao ora recorrente fazer a declaração prevista na alínea a) e
e) do no 1 do arto 307o do CPT, tal como já se previa no arto 200o

do CPCI (ver também arto 856o e segs do CPC).
O meio próprio para fazer essa declaração não era por embargos

de terceiro como veio a fazê-lo mas sim por termo ou requerimento
na execução (arto 856o no 2 in fine do C.P.C.).

O interessado reagiu através do incidente de embargos de terceiros,
embora diga vir embargar, o que ele fez, em verdade, foi vir ao processo
declarar que não existe esse direito (de que ele seria devedor).

Estamos, pois, perante erro na forma de processo, de conhecimento
oficioso - artos 199o e 206o no 1 ex vi arto 2o f) do CPT - “até à
sentença final” uma vez que no caso dos autos não houve despacho
saneador.

Erro na forma de processo que, no caso, é, mais rigorosamente,
erro na forma do incidente.

Perante o exposto, e face à oficiosidade (cfr. no 3 do arto 474o

do C.P.C), impor-se-à se se siga ou mande seguir a forma própria
que é a de incidente a processar nos autos de execução (e não por
apenso) e a decidir pelo chefe da Repartição de Finanças, competente,
com recurso para o Juiz igualmente competente.
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Termos em que se acorda em revogar a sentença recorrida a fim
de que, baixados os autos à 1a instância, aí se determine a observância
do ritualismo processual acima indicado.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Abílio Madeira Bordalo - (Re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Créditos da Segurança Social.
Responsabilidade solidária do adquirente de bens, nos ter-
mos do artigo 19o, 2, do DL. 103/80, de 9 de Maio.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A responsabilidade solidária do adquirente dos bens re-
feridos no arto19o, 2, do DL.103/80, de 9 de Maio, pelo
pagamento de dívidas à Segurança Social da responsa-
bilidade do transmitente desses bens, só existe quando
verificado o condicionalismo fixado na norma, nomea-
damente nos seus nos 2 e 3 .

II — Quando a transmissão dos bens ali referidos derivar de
venda em execução fiscal, não é aplicável aquele arto19o,
2, que não prevê tal situação, o que bem se compreende
por estarem salvaguardados os direitos da Segurança So-
cial, nesse caso.

RECURSO No 15.931 em que é recorrente António Rodrigues, Santos
& Fernandes, Lda 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. António Rodrigues, Santos & Fernandes, Lda, inconformada
com a sentença de fs.31, na qual se julgou improcedente a oposição
que deduzira à execução fiscal movida a Jaime Ferreira Mascarenhas,
por dividas ao CRSSL, contra ela revertida ao abrigo dos artos 19o,
2, do DL.103/80, de 9 de Maio, e 146o do CPCI, daquela decisão
veio recorrer para este STA, assim concluindo, em síntese, a sua
alegação:

- João de Jesus de Sousa adquiriu, por arrematação em hasta pú-
blica, no 3o Juízo do T.T. de 1a Instância (proc.38/81), o estabele-
cimento comercial onde prestaram serviço trabalhadores, cujas re-
munerações motivaram contribuições para a Segurança Social, não
pagas, da responsabilidade do originário executado Mascarenhas;
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- Aquele arrematante adquiriu o estabelecimento livre de ónus e
encargos, nos termos do arto824o, 2, do C.C.;

- Ao adquirente de bens em hasta pública não são aplicáveis as
disposições dos artos 146o e 147o, do CPCI, 5o, do DL 512/76, de
3 Julho, e 19o, 2, do DL.103/80, de 9 Maio;

- Não pode ordenar-se a reversão duma execução contra terceiro
adquirente dos mesmos bens, por inexistir qualquer relação jurídica
entre o originário devedor, e o dito terceiro;

- A Rte. só poderia ser demandada caso o arrematante Jesus de
Sousa fosse o devedor das contribuições em falta, o que não se verifica;

- Os pressupostos de aplicação do art.147o do CPCI não ocorrem
relativamente à Rte. porque a dívida não goza de privilégio sobre
os bens transmitidos pelo Jesus de Sousa, pois a venda realizou-se
em processo a que Fazenda foi chamada a reclamar os seus créditos
e, de qualquer modo, a aquisição do estabelecimento pela Rte. é
um direito oponível à exequente;

- A constituição da sociedade Rte. ocorreu em 1984, posteriormente
ao nascimento da dívida exequenda, em 1981 e 1982, pelo que a
execução não podia reverter contra ela, como anterior possuidora
dos bens;

- É, assim, parte ilegítima na execução, por não estarem verificados
os pressupostos dos artos146o e 147o do CPCI;

- Deve, pois, ser revogada a sentença, por violação dos aludidos
preceitos, nomeadamente dos artos 146o e 147o, do CPCI, 5o, do
DL.512/76, 19o, 2, do DL.103/80, e 824o, 2, do C.Civil.

1.1. Contra-alegou a FaPa, pugnando pela manutenção do aludido.
1.2. O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

favorável à recorrente.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada na decisão recorrida a seguinte matéria de facto:
”a) - a execução fiscal no568/82 foi instaurada contra Jaime Ferreira

Mascarenhas para cobrança de uma dívida de contribuições ao Fundo
de Desemprego;

b) - No montante de 27.404$00 e relativa ao ano de 1981, meses
de Março e Julho.

c) - Jaime Ferreira Mascarenhas faleceu em 3.6.84.
d) Por falta de bens e de Sucessores do executado primitivo, a

execução foi mandada reverter contra o oponente para a efectivação
da sua responsabilidade solidária.

e) - A oponente, em 30.4.85 adquiriu o direito ao trespasse e ar-
rendamento do estabelecimento industrial designado por oficina de
estofador, instalada na loja do rés-do-chão, no8, do prédio situado
na Travessa João de Deus , nos 6, 8 e 10, em Lisboa;

f) - o bem referido em e) foi adquirido a João de Deus de Sousa;
g) - que o adquiriu em Dezembro de 1983, por arrematação em

hasta pública, no âmbito de um processo executivo fiscal.
h) - O bem referido em e) era o estabelecimento industrial do

executado Jaime Ferreira Mascarenhas, à data da constituição da
dívida exequenda.”

2.1. Com base nesta factualidade e considerando que a dívida exe-
quenda respectiva a contribuições devidas à Segurança Social rela-
tivamente aos meses de Março e Julho de 1981, conforme, efecti-
vamente, consta da certidão de fls.2 da execução apensa, assim cor-
rigindo o Mmo Juiz a referência, anteriormente feita, ao Fundo de
Desemprego, e que a oponente fundamentava a ausência da sua res-
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ponsabilidade no facto de o estabelecimento comercial ter sido ad-
quirido em hasta pública no âmbito dum processo de execução fiscal,
não se integrando essa forma de aquisição na previsão do arto5o do
DL 512/76, passou o Mmo Juiz a analisar esta questão, à luz dessa
norma e também da do arto19o do DL 103/80, concluindo que, sendo
esta última a aplicável no caso, a lei não excluía a aquisição por
via judicial, pelo que a oponente era responsável pelo pagamento
da dívida, consequentemente julgando improcedente a oposição
deduzida.

2.2. Ora, conforme bem se salientou no ac. deste STA, 2a Secção,
de 15.6.94, ”A.D.” no398, pg.185, a responsabilidade solidária esta-
belecida no art.19o, 2, do DL 103/80, de 9 Maio, na redacção in-
troduzida pelo arto único do DL 118/84, de 9 Abril, que podia fun-
damentar a reversão da execução nos termos do arto146o do CPCI,
então em vigor, insere-se em disposição sobre o ”controlo notarial”
de actos de aquisição da qualidade de sócio das sociedades ou da
transmissão de estabelecimento comercial, onde se prevê - no3 do
citado arto19o - a instrução da escritura com documento comprovativo
da situação contributiva do cedente e a faculdade de o adquirente
obter certidão comprovativa das dívidas de contribuições - seu no1.

Assim, a responsabilidade do adquirente só surge quando ele seja
devidamente informado da situação contributiva do alienante.

2.3. Não prevê, pois, a lei, fora desse quadro, tal responsabilidade,
nomeadamente nos casos de transmissão de estabelecimento comercial
em venda efectuada numa execução comum ou fiscal.

E não colhem os argumentos aduzidos na sentença no sentido de
tal responsabilidade surgir, também, nesses casos.

É que, na hipótese prevista no citado arto19o, 2, estamos no domínio
da liberdade negocial, impondo-se acautelar os direitos da Segurança
Social contra clausulas que, sem o seu conhecimento, a iriam even-
tualmente colocar na impossibilidade de cobrar os seus créditos sobre
o transmitente dos bens; na venda em execução, pelo contrário, em
que os bens são transmitidos livres dos direitos de garantia que os
onerarem, nos termos do arto824o, 2, C.Civil, há lugar à citação dos
credores com garantia real sobre os bens penhorados, nos termos
dos artos 864o, do C.P.Civil, e 212o, 226o e 227o do CPCI, então
em vigor, pelo que a Segurança Social vê assegurada a possibilidade
de cobrar os seus créditos.

Situações estas, pois, totalmente diversas, com o enquadramento
jurídico que o legislador entendeu adequado, a não permitirem, de
forma alguma, a interpretação ”extensiva” do citado arto19o, 2, adop-
tada na sentença recorrida - cfr. arto9o do C.Civil.

Deste modo, ao adquirir, por trespasse, o estabelecimento do ori-
ginário devedor Jaime Ferreira Mascarenhas, ao João de Jesus de
Sousa, que, por sua vez, o arrematará em hasta pública num processo
de execução fiscal, não ficou a oponente, ora recorrente, responsável
pelo pagamento da dívida exequenda em causa, pois que tal respon-
sabilidade inexistia, também, na esfera jurídica daquele João de Jesus
de Sousa.

Não sendo responsável pelo pagamento da dívida exequenda, não
podia reverter contra si a execução nos termos do arto146o do CPCI,
procedendo, pois, o fundamento da oposição que deduziu, previsto
na última parte da alínea b) do art.176o do CPCI.
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3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
sentença recorrida, julgando-se procedente a deduzida oposição e ex-
tinta a execução quanto à oponente.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Responsável subsidiário. Meios de defesa. Im-
pugnação judicial. Ilegalidade da liquidação. Oposição. Ile-
gitimidade substantiva do citado.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O citado, em execução fiscal, como responsável subsi-
diário, por reversão, pode, no prazo de 90 dias a contar
dessa citação, deduzir reclamação ou impugnação ju-
dicial contra a liquidação, com vista à sua anulação (total
ou parcial), no caso de a considerar ilegal - cfr. artos 11o,
nos 2 e 3, e 123o, no 1, al. c) do CPTributário; contudo,
se pretender assentar a sua defesa não na invalidade da
liquidação - ou de qualquer dos respectivos actos pre-
paratórios - mas em que não lhe cabe a responsabilidade,
que assim lhe é assacada, pelo pagamento da dívida,
então o meio processual à sua disposição para o efeito
é a oposição, a deduzir no prazo de 20 dias previsto
no arto 285o, no 1, do mesmo CPT - cfr. ainda o arto 286o,
no 1, al. b), deste diploma.

Recurso n.o 18 503. Recorrente: Manuel Carlos Almeida de Oliveira;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Cas-
tro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. MANUEL CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA, residente em
S. Cosme, Gondomar, recorre da Sentença de 6-5-94 (fls. 41-45) do
Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo, 1a Secção,
seu processo no 99/94) que julgou improcedente impugnação por ele
deduzida em 21-12-92, oferecendo, como remate da sua minuta, as
seguintes conclusões:

a)”A reversão, enquanto acto administrativo que aplica uma norma
que prevê a alguém o pagamento de uma prestação tributária, é sin-
dicável através do processo de impugnação judicial”.
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b) ”O acto impugnado é um acto administrativo que aplica uma
norma que prevê e regula a obrigação de imposto quanto aos seus
sujeitos não originários, afectado por vício de violação de lei e, como
tal, impugnável”.

c) O arto 13o do CPT aplica-se aos processos pendentes à data
da entrada em vigor desse código, ou seja, a partir de 1-7-91, tendo
aplicação retroactiva nos termos do arto 2o, no 1, do DL
no 154/91-04-23, que aprovou o mesmo CPT.

d) O regime previsto naquela norma é privativo dos créditos tri-
butários, ”não contemplando quaisquer outros créditos do Estado
no âmbito de execução fiscal”.

e) A sentença recorrida viola o disposto nos artos 13o e 120o do
CPT.

A Fazenda Pública contra-alegou sustentando dever o recurso im-
proceder e a sentença ser confirmada; e no mesmo sentido se pro-
nunciou o magistrado do MoPo.

2. A sentença decidiu haver erro na forma de processo, pois o
meio processual adequado à dedução da pretensão formulada era
a oposição à execução fiscal e não a impugnação judicial; e decidiu,
bem assim, não ser possível a convolação por a petição ter sido apre-
sentada depois de expirado o prazo para dedução da oposição à
execução.

Como vimos, o recorrente não impugnou esta segunda pronúncia
da sentença, pelo que dela não curaremos.

3. Entende o recorrente que a reversão é sempre sindicável através
do processo de impugnação judicial.

Mas sem razão.
O ora recorrente foi citado para a execução fiscal (inicialmente

instaurada contra Botofi - Fábrica de Botões e Fivelas, Lda.) como
responsável subsidiário, por reversão nos termos dos artos 13o e 245o

do CPT.
O sistema adoptado pelo CPT é o de que o assim citado como

responsável subsidiário possa, no prazo de 90 dias a contar dessa
citação, deduzir reclamação ou impugnação judicial contra a liqui-
dação, com vista à sua anulação (total ou parcial), no caso de a con-
siderar ilegal - artos 11o, nos 2 e 3, e 123o, no 1, al. c); contudo,
se, como no caso sub judice, o citado como responsável subsidiário
pretender assentar a sua defesa não na invalidade da liquidação ou
de qualquer dos respectivos actos preparatórios - mas em que não
lhe cabe a responsabilidade, que assim lhe é assacada, pelo pagamento
da dívida, então o único meio à sua disposição para o efeito é a
oposição, a deduzir no prazo processual de 20 dias previsto no
arto 285o, no 1, do mesmo CPT - cfr. ainda o arto 286o, no 1, al. b),
deste diploma.

4. Conclui-se, pois que, quanto ao ponto em discussão, a sentença
interpretou correctamente as disposições legais ao caso aplicáveis,
não merecendo censura.

Assente esta conclusão, ficam prejudicadas todas as demais questões
postas pelo recorrente.

5. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Decisão do chefe da repartição. Recurso. Ale-
gações. Conclusões. Interpretação. Matéria de direito. Ma-
téria de facto. Falta de alegações. Deserção do recurso. Falta
de conclusões. Convite do tribunal para apresentar con-
clusões.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A interpretação da minuta de recurso é matéria de direito,
não subtraída aos poderes de cognição do tribunal de
revista.

2 — Saber se essa peça contém conclusões, tal como saber
o que são conclusões, é matéria de direito.

3 — As alegações de recurso de decisão proferida pelo chefe
da repartição de finanças em execução fiscal devem conter
conclusões.

4 — A falta de alegações implica a deserção do recurso; mas
a mera falta de conclusões só arrasta tal consequência
se o recorrente, convidado pelo tribunal a formulá-las,
persistir em não o fazer.

Recurso no 18.765. Recorrente: MARQUES, GOMES E OLIVEIRA,
LDA. Recorrida: FAZENDA PUBLICA. Relator: Juiz Conselheiro
CASTRO MARTINS.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. Contra a sociedade por quotas MARQUES, GOMES E OLI-
VEIRA, LDA. contribuinte no 501932950, com sede em Padrão, Lou-
rosa, Santa Maria da Feira, foi em 13-9-93, na 3a Repartição de Fi-
nanças de Santa Maria da Feira, instaurado este processo de execução
fiscal para cobrança de IVA.

Em 14/10/93 foi nestes autos penhorada à executada uma máquina
de bordar para a indústria de calçado, e para a respectiva venda
foi designado o dia 28/2/94.

Em 1-2-94 a executada dirigiu ao Chefe da 3a Repartição de Fi-
nanças de Santa Maria da Feira o requerimento de fls. 34 alegando
ser aquela máquina, assim objecto de penhora, essencial ao exercício
da sua indústria de calçado e requerendo ao abrigo do arto 355o

do CPT lhe ”permitisse interpor recurso judicial, a fim de continuar
o processo produtivo da empresa e a manutenção de 58 postos de
trabalho”.

Apreciando esse requerimento, o seu destinatário, apesar de ter
começado por considerar que com ele viera a requerente ”interpor
recurso judicial”, acabou por concluir que o que a executada pretendia
era a suspensão da execução e, com fundamento em que o no 3 do
arto 108o do CPT não permite moratória ou suspensão da execução,
”indeferiu o pedido”.
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Notificada deste despacho, datado de 2-2-94, dirigiu a executada
em 8-2-94 ao Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro
a peça processual de fls. 41-42 em que, depois de identificar a execução
e de descrever a referida máquina penhorada, alega que tal penhora
”constitui ofensa das normas de impenhorabilidade relativa previstas
no artigo 823o do Código de Processo Civil, designadamente na sua
alínea d)”, porque, exercendo a requerente a indústria de calçado,
essa máquina é indispensável ao normal funcionamento dessa sua
indústria, de tal modo que, desapossada dela, só lhe restará encerrar
o estabelecimento e despedir 58 empregados, e conclui pedindo a
anulação dessa penhora, por ilegal, como prova oferecendo duas
testemunhas.

Recebido o processo no Tribunal Tributário de 1a Instância de
Aveiro, o Meritíssimo Juiz lavrou o Despacho de fls. 54 a 55, datado
de 21-4-94 e ora sob recurso.

Em tal despacho, depois de ponderar que ao recurso, que con-
siderou assim interposto, faltam ”por completo as conclusões exigidas
pelo no 2 do arto 355o do CPTributário”, o Tribunal julgou deserto
tal recurso.

De tal decisão vem este recurso per saltum, interposto pela exe-
cutada, que como remate da sua minuta ofereceu, no essencial, as
seguintes conclusões:

1a - O recurso, interposto para o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro nos termos do arto 355o do CPT, ”tinha um texto de apenas
página e meia, que em (si) encerrava já as conclusões”.

2a - ”O facto de se considerar que o recurso interposto não continha
em si as conclusões, não justificaria sem mais a deserção do mesmo”,
pois haveria então que aplicar, por remissão do arto 357o do CPT,
o no 4 do arto 690o do CPC61, que manda o juiz (ou o relator)
convidar o recorrente a apresentar conclusões quando elas faltem,
o que o Tribunal a quo não fez.

3a - ”O próprio CPT prevê no no 4 do arto 171o, inserido no ca-
pítulo VII, respeitante a recursos de actos jurisdicionais, que ”... de-
vendo, se as alegações não tiverem conclusões, convidar-se o recor-
rente a formulá-las, sob pena de deserção”.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público emitiu parecer de que o STA

não é competente para apreciar o recurso, por ele não versar ex-
clusivamente matéria de direito, visto a instância ter assentado em
que as alegações do recurso para ela interposto não continham con-
clusões, ao contrário do que sustenta a ora recorrente.

À arguição de tal questão prévia a recorrente, para o efeito no-
tificada, não respondeu.

2. Há que resolver, portanto, o problema (de conhecimento oficioso
e prioritário - cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs.
do CPC) da competência, em razão da hierarquia, desta Secção do
STA, para onde um recurso, como o presente, de decisão de um
tribunal tributário de 1a Instância só pode subir per saltum quando
verse exclusivamente matéria de direito [cfr. artos 21o, no 4 e 32o,
no 1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]: se envolver pronúncia
sobre matéria de facto, a competência para o julgar cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância [cfr. artos 41o, no 1, al. a), do ETAF e
167o citado].

Mas entendemos que improcede tal arguição, pois discutir e decidir
se a referida peça processual de fls. 41-42 contém conclusões não
implica indagação de matéria de facto.
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Na verdade, nenhuma das premissas a que para tanto será preciso
recorrer envolve questão de facto mas só de direito. Como é ju-
risprudência pacífica, a interpretação de uma peça processual que
uma parte apresente num processo com argumentos a favor da sua
tese é matéria de direito, não subtraída aos poderes de cognição
do tribunal de revista. Assim, saber se essa peça contém conclusões
(bem como, obviamente, saber o que são conclusões) é matéria de
direito.

3. Quanto aos recursos das decisões proferidas pelo chefe da re-
partição de finanças nas execuções fiscais, dispõe o no 2 do arto 355o

do CPT que, com o requerimento da sua interposição, o recorrente
alegará, ”com expressa indicação dos fundamentos e conclusões”.

Da análise desta norma se apreende que o legislador distingue
entre corpo (fundamentos) e conclusões da minuta de recurso e que
não dispensa estas últimas.

Ora, examinando a aludida peça de fls. 41 a 42, não podemos
deixar de reconhecer que lhe faltam as conclusões.

Não podemos, pois, censurar a instância por ter chegado a tal
veredicto.

4. Desta constatação, porém, partiu a instância para, com invocação
do CPC61, que considerou aplicável por remissão do arto 357o do
CPT, julgar deserto o recurso.

Não chegou a instância a indicar a norma do CPC61 (ou do CPT)
em que assentou tal decisão.

O citado arto 355o não prevê qualquer sanção ou consequência
para a falta de alegações e/ou conclusões.

O aludido arto 357o do CPT dispõe que, em tudo o que não estiver
previsto nesse diploma, se aplicará aos recursos nos processos de
execução fiscal, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido
no CPC para os recursos em processo de execução.

O CPT, no seu arto 171o, no 4, prevê a hipótese de falta de alegações
e determina que, em tal caso, se julgue o recurso deserto. Para o
caso de apresentação de alegações sem conclusões, dispõe que a de-
serção do recurso só se verificará se o recorrente, convidado pelo
tribunal a formulá-las, persistir em não o fazer.

É um regime decalcado no do arto 690o, nos 2 e 3, do CPC61,
com a mera diferença terminológica de que a cominação para a falta
de conclusões (que continue a verificar-se após o convite do tribunal
- também aqui obrigatório - para as formular) é o ”não conhecimento
do recurso”.

5. Conclui-se, para valer como julgado, que a instância incorreu
no erro de julgamento, que a recorrente lhe assacou, de julgar deserto
o recurso sem primeiro a convidar a formular as conclusões em falta.

Por isso se concede provimento ao recurso revogando-se o despacho
recorrido para ser substituído por outro que respeite este julgado,
ou seja, que não declare deserto o recurso a não ser que a recorrente,
depois de a isso convidada, persista em não formular conclusões.

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

Lisboa, 19 de Março de 1997. - Agostinho Castro Martins - João
José Coelho Dias - Francisco Rodrigues Pardal. - Fui presente: An-
tónio Mota Salgado.
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Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:
Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão

da hierarquia. Conhecimento oficioso. Competência do Tri-
bunal Tributário de 2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:
1 — A questão da incompetência (em razão da hierarquia)

do STA 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, que cabe ao Tri-
bunal Tirbutário de 2a Instância, para conhecer de recurso
directo de decisão jurisdicional de um tribunal tributário
de 1a instância que não se restrinja a matéria de direito.

3 — Envolve indagação de matéria de facto saber qual a data
da notificação de uma liquidação tributária, bem como
se se realizaram determinadas transacções comerciais en-
tre duas sociedades.

Recurso no 20 728. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: ME-
LIBRI - SOCIEDADE DE MALHAS E CONFECÇÕES, LDA.
Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. MELIBRI - SOCIEDADE DE MALHAS E CONFECÇÕES,
LDA., com sede em Barcelos, impugnou liquidações adicionais de
IVA alegando caducidade do direito de liquidar, insuficiente fun-
damentação e erro sobre os pressupostos de facto.

Juntou documentos e ofereceu três testemunhas.
Por sentença de 16-1-96 (fls. 169-170) o Tribunal Tributário de

1a Instância de Braga (seu processo no 24/94) julgou a oposição to-
talmente procedente, ”declarando a nulidade das liquidações” im-
pugnadas.

De tal decisão recorre per saltum a FAZENDA PÚBLICA (Fa Pa),
que como remate da sua minuta oferece, entre outras, as seguintes
conclusões:

1a - ”Não caducou o direito à liquidação, porquanto esta foi no-
tificada à impugnante em 03/12/93, dentro dos cinco anos previstos
no arto 33o do CPT e não como pretende a impugnante em 07/03/94,
data em que lhe foi passada certidão contendo os elementos que
faltavam inicialmente, nos termos do arto 22o do mesmo diploma”.

2a - ”Em relação aos fornecimentos da Batista & Magalhães, Lda.,
à impugnante, os mesmos mais não são do que transacções comerciais
simuladas, sem qualquer aderência à realidade (...)”.

3a - Quanto à questão da falta de fundamentação do acto tributário,
que não se verifica, dão-se por reproduzidos os artigos 15 a 18 do
corpo da minuta (em que, além do mais, se alega ter a questão de
ser analisada recuando ao ponto em que é posta em causa a efec-
tividade das aquisições da impugnante à Batista & Magalhães, Lda.,
pois a Administração Fiscal considerou, pelos motivos expostos no
relatório de fls. 18 a 90, que se dá por reproduzido, tratar-se de
operações comerciais simuladas).
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4a - Deve a sentença ser revogada e substituída por outra que
mantenha os actos tributários impugnados.

O magistrado do Ministério Público emitiu parecer de que o STA
não é competente para apreciar o recurso, visto ele não versar ex-
clusivamente matéria de direito.

À arguição de tal questão prévia apenas respondeu a recorrente
Fa Pa admitindo não ter o recurso por fundamento exclusivamente
matéria de direito.

2. Há que resolver, portanto, o problema (de conhecimento oficioso
e prioritário - cfr. art.os 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs.
do CPC) da competência, em razão da hierarquia, desta Secção do
STA, para onde um recurso, como o presente, de decisão de um
tribunal tributário de 1a Instância só pode subir per saltum quando
verse exclusivamente matéria de direito [cfr. art.os 21o, no 4 e 32o,
no 1, alínea b), do ETAF e 167o do CPT]: se envolver pronúncia
sobre matéria de facto, a competência para o julgar cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância [cfr. art.os 41o, no 1, al. a), do ETAF e
167o citado].

3. E entendemos que procede tal arguição.
Na verdade, nas referidas conclusões da sua minuta a recorrente

alega factos - relativos à data da notificação da liquidação, à realidade
das transacções comerciais entre a impugnante e a sociedade Batista
& Magalhães, Lda., e à fundamentação dessas liquidações - que na
entença recorrida não se dão como provados.

4. Conclui-se que o recorrente estriba as suas alegações em fun-
damentos de facto não dados como assentes pela sentença recorrida,
pelo que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.

Assim, abstemo-nos de julgar o recurso, por esta Secção do STA
ser incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer e de-
claramos para tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância
(cfr. arto 47o, no 3, do CPT).

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

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Agostinho Castro Martins - Manuel
Fernando dos Santos Serra - José Joaquim Almeida Lopes (vencido
nos termos do voto anexo). - Fui presente, Manuel Duarte Carvalho
Júnior.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.
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Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
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bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
a essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Recurso no 20.882, em que foi Recorrente o Ministério Público e
Recorrido Kaiser Engineers and Constructors Inc. e a Fazenda
Pública. Relator o Exmo Conso Dr. Fonseca Limão.

Kaiser Engineers and Constructors Inc. invocou a nulidade de todo
o processado posterior ao despacho de admissão do recurso interposto
pelo Mo Po da decisão do T.T. de 1a Instância de Lisboa, pedindo
que aquela seja declarada e se anule o processado posterior ao seu
cometimento.

Alega, para tanto, que não foi notificado do despacho de admissão
daquele recurso nem da junção das alegações pelo Mo Po. O Exmo

Magistrado do Mo Po foi de parecer que se verifica a apontada
nulidade.
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Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Com relevo para a decisão apura-se dos autos o seguinte:

1 - Da sentença de fls. 128 e seguintes foi interposto recurso
pelo Mo Po através do requerimento de fls. 132.

2 - O recurso foi admitido por despacho de 14/3/96(v. fls. 135).
3 - Tal despacho não foi notificado à reclamante, que não

contra-alegou.

Nos termos do arto 119o no 1 al. c) do C.P.T. constitui nulidade
insanável em processo judicial ”a falta de notificação da interposição
do recurso aos interessados, se estes não alegarem”.

Obviamente que esta nulidade, apesar da terminologia usada, há-de
radicar na falta de notificação do despacho que admitir o recurso,
pois que tal notificação é um imperativo legal (v. arto 171o no 2 da
G.P.T.).

Por outro lado, nos termos do arto 119o no 3 do C.P.T. ”as nulidades
dos actos têm por efeito a anulação dos termos subsequentes do pro-
cesso que deles dependem absolutamente, devendo sempre aprovei-
tar-se as peças úteis ao apuramento dos factos”.

A ausência da referida notificação levou à não apresentação das
contra-alegações do recurso, impedindo a recorrida de, eventualmen-
te, contrariar os fundamentos do recurso e pugnar pelo acerto da
decisão recorrida.

Impõe-se, por isso, dar-lhe essa oportunidade.
Procede, assim, a referida nulidade, devendo anular-se o processado

a partir do momento em que a referida omissão ocorreu, sem prejuízo
do aproveitamento das peças úteis ao apuramento dos factos.

Termos em que, julgando procedente a referida nulidade, se acorda
em:

1 - Anular todo o processado a partir de fls. 136, com excepção
das alegações do recurso do Mo Po.

2 - Considerar prejudicada a interposição de recurso para o tribunal
Pleno constante do requerimento de fls. 158.

3 - Ordenar a baixa dos autos à 1a Instância a fim de que a re-
clamante seja notificada do despacho que admitiu o recurso interposto
pelo Mo Po, seguindo-se os ulteriores termos.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Benjamim da Silva Rodrigues — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Inconstitucionalidade do artº 356º, nº 1, do Código de Processo
Tributário. Princípio do due process of law — artº 20º, no 1,
da Constituição.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — O princípio do due process of law implica que o legislador
está vinculado ao estabelecimento de um processo justo,
do devido procedimento, não podendo estabelecer arbi-
trariamente as regras processuais;

2 — O direito a um processo justo está compreendido no di-
reito de acesso aos tribunais, previsto no artº 20º, nº 1,
da Constituição;

3 — O artº 356º, no 1, do Código de Processo Tributário,
na medida em que é aplicável ao processo de oposição
à execução fiscal, ao impor que com o requerimento de
interposição do recurso se apresentem logo as alegações
e conclusões, contém uma exigência exorbitante do regime
tributário geral previsto no artº 171º, nº 1, sem que para
o efeito se vislumbre uma razão plausível bastante;

4 — Sendo o artº 356º, nº 1, do CPT inconstitucional, são
aplicáveis na execução fiscal e na oposição à execução
fiscal as regras sobre a forma de interposição dos recursos
constantes do artº 171º do CPT.

Recurso n.o 20 933. Recorrente: Sociedade Agrícola de Rio Frio, S. A.;
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos e Fazenda Pública; Relator
o Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

ACÓRDÃO
1º Relatório
A contribuinte SOCIEDADE AGRÍCOLA DE RIO FRIO, S.A.,

com sede em Rio Frio, Montijo, deduziu oposição à execução fiscal
que lhe foi promovida no Tribunal Tributário de 1a Instância pela
Caixa Geral de Depósitos para cobrança coerciva de 8.345.146$00.

Por sentença de fls. 31 a 37, o tribunal de 1ª instância julgou a
oposição improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a contribuinte
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual, por acórdão de
fls. 65 e 66, julgou o recurso deserto, pelo facto de o requerimento
de recurso não vir logo acompanhado de alegações e conclusões, como
manda o artº 356º do Código de Processo Tributário.

Desta decisão a contribuinte interpôs recurso para este STA, pe-
dindo a sua revogação com base nas seguintes conclusões das suas
alegações:

1a. A douta sentença recorrida na 1ª instância julgou a oposição
da recorrente à execução fiscal, o que corresponde ao julgamento
dos embargos no processo civil, os quais uma vez recebidos seguem
os termos do processo declarativo (Nº 2 do arto 817o do C.P.Civil).

2ª - Ao seguirem-se os termos do processo declarativo para jul-
gamento da oposição, encontramos que, paralelamente e na execução
fiscal a oposição deve ser julgada segundo os termos do processos
de impugnação (que é no Direito Fiscal o equivalente ao processo
de declaração no Processo Civil).

Mais,
3ª -E até cabe recurso de apelação da sentença que julgue os em-

bargos (No. 1 do arto 922 do C.P.C.) e na apelação as alegações
são no Tribunal Recorrido (Arto. 705 no 1 do C.P.Civil).

Ora,
4ª - Como a decisão recorrida da 1ª instância conheceu da oposição,

por analogia com o processo civil, é, no caso de execução fiscal, de
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aplicar o regime do recurso de impugnação (equivalente à apelação
cível) disciplinado pelo Arto. 171o do C.P. Tributário, cuja aplicação
a Recorrente invocou no seu requerimento de interposição de recurso
para o TT 2ª Instância.

5ª - A tramitação do Arto 356o do C.P.Tributário ficaria pois para
todos os outros casos em que o regime fosse o do agravo em processo
cível de execução, mas não, como é o caso em que está em causa
a decisão final que julgou a oposição (equivalente aos embargos do
processo civil).

6ª A douta sentença recorrida violou assim as normas gerais de
Direito Processual Civil e Fiscal, fazendo errada interpretação e apli-
cação dos Artos 171o e 356o do C.P.Tributário.

7ª - Deve assim revogar-se a douta decisão recorrida, consideran-
do-se que ao caso é aplicável o Arto 171o do C.P.T. que permite
à Recorrente alegar no Tribunal Recorrido.

Neste STA, o Dº Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
nos termos do qual deve conceder-se provimento ao recurso.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a questão a
resolver é a de saber se aos recursos interpostos de sentenças do
tribunal tributário de 2a instância em processos de oposição à execução
fiscal é de aplicar o artº 356º, nº 1, do CPT (requerimento de recurso
com apresentação das alegações e conclusões) ou o artº 171º do mesmo
diploma (requerimento de recurso sem apresentação das alegações
ou apenas com a declaração da intenção do alegar no tribunal de
recurso).

2º Fundamentos
À questão posta, o Tribunal Tributário de 2a Instância respondeu

que aos recursos interpostos nos processos de oposição à execução
fiscal é aplicável o artº 356º do CPT. Louvou-se nas seguintes razões
para ter este entendimento:

-É esse o entendimento da jurisprudência deste STA;
-A inserção sistemática do artº 356º do CPT;
-O despacho do tribunal de 1ª instância que admitiu o recurso

não vincular o Tribunal Tributário de 2a Instância.
A recorrente dá diferente resposta àquela questão, pois entende

que, por analogia com o que se passa com os embargos em processo
civil - que seguem a forma do processo civil declarativo - o reque-
rimento de recurso para a 2a Instância não tem de vir acompanhado
das alegações, tal como acontece com o recurso interposto nos pro-
cessos tributários de impugnação judicial.

Quid juris?
Por meio da lei nº 37/90, de 10 de Agosto, a Assembleia da Re-

pública autorizou o Governo a legislar sobre o processo tributário.
De acordo com o artº 2º, nº 3, dessa Lei, O REGIME DOS RE-
CURSOS SERÁ ALTERADO TENDO EM VISTA UMA MAIOR
CELERIDADE PROCESSUAL QUE ASSEGURE A TUTELA
EFECTIVA DOS DIREITOS E INTERESSES LEGÍTIMOS DOS
CONTRIBUINTES.

No cumprimento desta tarefa, o Governo, por meio do Decreto-Lei
no 154/91, de 23 de Abril, aprovou o Código de Processo Tributário,
no qual estabeleceu três regimes especiais de recursos em matéria
tributária, interpostos das decisões do tribunal tributário de 1ª ins-
tância para o Tribunal Tributário de 2a Instância: um regime especial
(relativamente ao processo civil) nos processos de impugnação judicial
(artº 171º), um regime especial para os processos de contra-ordenação
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fiscal (relativamente ao regime geral das contra-ordenações), cons-
tante do artº 223º, e um regime especial (relativamente ao processo
civil e ao processo de impugnação judicial em matéria tributária)
para as execuções fiscais, constante do artº 356º.

Quanto à forma de interposição do recurso, no regime especial
do processo de impugnação o recorrente não tem de apresentar as
alegações juntamente com o requerimento de interposição do recurso,
bastando que neste declare a intenção de alegar no tribunal de recurso.
Se o recorrente manifestar apenas a intenção de recorrer para o tri-
bunal superior, terá o prazo de oito dias, contados da notificação
do despacho que admitir o recurso, para apresentar na 1ª instância
as suas alegações. Se não declarar a sua intenção de alegar no tribunal
de recurso, e se não apresentar as suas alegações no referido prazo
de oito dias, o recurso será logo julgado deserto no tribunal recorrido
(artº 171º, nºs 1 a 4). Pondo de lado o processo de contra-ordenação,
temos depois, no artº 356º, nº 1, a forma de interposição do recurso
no processo de execução fiscal: OS RECURSOS DAS DECISÕES
DE NATUREZA JURISDICIONAL SERÃO INTERPOSTOS POR
MEIO DE REQUERIMENTO COM APRESENTAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES E CONCLUSÕES NO PRAZO DE 8 DIAS A CON-
TAR DA NOTIFICAÇÃO.

Não diz este preceito o que acontece no caso de o recorrente apre-
sentar o requerimento de recurso sem vir logo acompanhado das
alegações e conclusões. Mas esta resposta é dada pelo artº 357º, tam-
bém incluído na parte respeitante ao processo de execução fiscal,
nos termos do qual ”EM TUDO O QUE NÃO ESTIVER PREVISTO
NESTE CÓDIGO, AOS RECURSOS DA PRESENTE SECÇÃO
(recursos no processo de execução fiscal) APLICAR-SE-Á COM AS
NECESSÁRIAS ADAPTAÇÕES, O REGIME ESTABELECIDO
NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA OS RECURSOS EM
PROCESSO DE EXECUÇÃO”. Por isso, o regime estabelecido no
CPC para os recursos em processo de execução só se aplica nos pro-
cessos de execução fiscal EM TUDO O QUE NÃO ESTIVER PRE-
VISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO TRIBUTÁRIO. Havendo
disposição no CPT, não se recorre ao regime do CPC para os recursos
em processo de execução. Deste modo, temos que a forma de in-
terposição dos recursos jurisdicionais no processo de execução fiscal
impõe que o requerimento de recurso seja logo acompanhado das
alegações e conclusões (artº 356º, nº 1, do CPT) e que o recurso
seja julgado deserto se não vier acompanhado de alegações e con-
clusões (artº 171º, nº 4, ex vi do artº 357º do CPT). O artº 356º,
nº 2, do CPT tem a ver única e exclusivamente com o efeito do
recurso.

E quanto aos processos de oposição à execução fiscal?
Dentro do Título V, respeitante ao processo de execução fiscal,

encontra-se a Secção V, referente à oposição à execução fiscal. Esta
Secção V contém várias disposições processuais especiais para a opo-
sição, mas, depois, o artº 293º contém uma norma remissiva, intitulada
de Produção de provas. Alegações. Sentença, do seguinte teor:

1. ”CUMPRIDO O DISPOSTO NO ARTIGO ANTERIOR (no-
tificação da oposição ao Representante da Fazenda Pública) SEGUIR-
-SE-Á O QUE PARA O PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO SE PRES-
CREVE A SEGUIR AO DESPACHO LIMINAR”.

O que se prescreve para o PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO, diz
o artº 293º, nº 1. E o processo de impugnação vai desde o artº 120º
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até ao artº 154º, pois o capítulo II do título III do CPT tem por
rubrica DO PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO. Nele não está abran-
gido o artº 171º, pois este não está no processo de impugnação, mas
no processo dos recursos de actos jurisdicionais que é o capítulo VII
do mesmo título III. Isto é, e como mostra claramente a rubrica
do artº 293º, o processo de impugnação só vai até à sentença. Daí
para a frente aplicam-se as regras do processo de execução fiscal,
pois a oposição foi concebida como um incidente do processo de
execução fiscal. Deste modo, temos que no processo de oposição
à execução fiscal se aplicam sucessivamente as seguintes regras pro-
cessuais: até (inclusive) à notificação da oposição ao representante
da Fazenda Pública aplicam-se os artºs 285º a 292º; desde essa no-
tificação até à sentença aplicam-se as regras do processo de impug-
nação judicial, ex vi do artº 293º, nº 1; a partir da sentença e aos
recursos jurisdicionais aplicam-se os artºs 356º e 357º, próprios dos
recursos de actos jurisdicionais nas execuções fiscais.

O Mº Juiz a quo seguiu impecavelmente esta lógica sistemática
do Código de Processo Tributário, com a qual a recorrente se não
conforma. Terá o Mº Juiz a quo trilhado o melhor caminho?

Indo directamente ao assunto: será que o artº 356º, nº 1, conjugado
com os artºs 357º e 171º, nº 4, do CPT, não será materialmente
inconstitucional por violação do princípio constitucional do due process
of law, ínsito no artº 20º, nº 1, da Constituição.

Desde logo, o grande número de recursos julgados desertos com
base no artº 356º do CPT mostra que a solução legal não é a melhor.

Por outro lado, o desencontro da jurisprudência deste STA a res-
peito da interpretação do aludido artº 356º, nº 1, do CPT, evidente
pelo confronto da jurisprudência citada na sentença recorrida com
a citada no douto parecer do MºPº (fl. 88) - até há bem pouco tempo
havia três interpretações neste STA - aconselha uma solução criadora
de melhor direito. Depois, o desencontro de regimes especiais de
recursos no mesmo código de processo só tem causado confusão às
partes, as quais caem em verdadeiros ”alçapões”, com o consequente
naufrágio dos direitos substantivos.

Vejamos a questão de constitucionalidade do artº 356º, nº 1, do
CPT, na parte em que impõe que juntamente com o requerimento
de recurso sejam logo apresentadas as alegações e conclusões, sob
pena de deserção.

Diz o artº 20º, nº 1, da Constituição da República que A TODOS
É ASSEGURADO O ACESSO AO DIREITO E AOS TRIBUNAIS
PARA DEFESA DOS SEUS DIREITOS. Neste direito de acesso
aos tribunais está abrangido o direito a um processo justo, a um
processo devido, ao devido processo em justiça e direito, a um processo
que assegure a tutela efectiva dos direitos e interesses legítimos dos
justiciáveis, a um processo não arbitrário mas garantístico. Como disse
o Dr. CARDOSO DA COSTA na declaração de voto aposta no acór-
dão nº 404/87, do Tribunal Constitucional (II Série, do DR de
21.12.1987), ”é inquestionável que o processo, em geral, não é imune
à CRP e que desta decorrem implicitamente, quanto à sua confor-
mação e organização, determinadas exigências impreteríveis, que são
directo corolário da ideia de Estado de Direito democrático: bem
se sabe, com efeito, como um dos elementos estruturais deste modelo
de Estado é a observância de um due process of law na resolução
dos litígios que deva ter lugar no seu âmbito”.

A regra do due process of law tem sido seguida pelo Tribunal Cons-
titucional especialmente a propósito da violação do princípio do con-
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traditório (cfr. acórdãos nºs 404/87, 85/88, 396/89, 222/90 e 605/96,
os três primeiros publicados na II Série do DR de 22.12.87, 22.8.88
e 14.9.89, o quarto nos acórdãos do TC, 16o vol., 1990, pp. 635 e
seguintes e o último na II Série do DR de 15.3.96). Mas onde o
TC analisa as várias vertentes do direito de acesso aos tribunais é
no acórdão no 960/96, publicado na II Série do DR de 19.12.96. Es-
creveu-se neste aresto:

”Como é sabido, a Constituição não enuncia expressamente, como
acontece no domínio do processo penal, quaisquer princípios ou ga-
rantias a que deve subordinar-se o processo judicial em geral, salvo
o consignado nos artos 209o e 210o É, todavia, inquestionável que
as regras do processo, em geral, não podem ser indiferentes ao texto
constitucional de que decorrem implicitamente, quanto à sua con-
formação e organização, determinadas exigências impreteríveis, que
são directo corolário da ideia de Estado de Direito democrático -
bem se sabe, com efeito, que um dos elementos estruturantes deste
modelo de Estado é a observância de um due process of law na re-
solução dos litígios que no seu âmbito devem ter lugar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para além do direito de acção, que se materializa através do pro-

cesso, compreendem-se no direito de acesso aos tribunais, nomea-
damente: a) o direito a prazos razoáveis de acção ou de recurso;
b) o direito a uma decisão judicial sem dilações indevidas; c) o direito
a um processo justo, baseado nos princípios da prioridade e da su-
mariedade no caso daqueles direitos cujo exercício pode ser aniquilado
pela falta de medidas de defesa expeditas; d) o direito a um processo
de execução, ou seja, o direito a que através do órgão jurisdicional
se desenvolva e efective toda a actividade dirigida à execução da
sentença proferida pelo tribunal”.

Importa reter, in casu, que o direito ao due process of law é o
direito a UM PROCESSO JUSTO.

Não é justo um processo ou lei processual que, sem razão plausível,
multiplique os processos especiais ou as especialidades dentro dos
processos já de si especiais relativamente ao processo civil. Não é
justo um processo que estabeleça como um regime regra sobre a
forma de interposição do recurso (artº 171º do CPT) e depois, no
fim de um longo diploma, estabeleça uma especialidade sobre a forma
de interposição dos recursos de acto jurisdicionais no processo de
execução fiscal (artº 356º, nº 1, do CPT). Os contribuintes, ao lidar
com a lei processual, estão a contar com a aplicação de uma regra,
e depois são surpreendidos com uma regra totalmente diferente e
inversa. Não há qualquer razão lógica para esta especialidade in-
troduzida nos recursos interpostos nos processos de execução fiscal.
Os recorrentes são surpreendidos, como que ”rasteirados”, com regras
de processo arbitrárias e sem justificação racional plausível.

Demais que o artº 2º, nº 3, da Lei de autorização nº 37/90, de
10 de Agosto, ordenou que as regras dos recursos visassem maior
celeridade processual, mas que assegurasse a tutela efectiva dos di-
reitos e interesses legítimos dos contribuintes. A lei de autorização
não mandou que se fizessem vários regimes de recursos, mas aludiu
apenas ao regime dos recursos, como que prevendo apenas um regime
especial de recursos relativamente ao regime geral do processo civil.

A forma de interposição dos recursos prevista no artº 171º do CPT
concede uma tutela muito maior aos direitos dos contribuintes que
a forma de interposição dos recursos prevista no artº 356º, nº 1,
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do CPT. Dá-lhes mais tempo para fazerem as alegações, permite-lhes
que não façam as alegações em vão para a hipótese de o tribunal
não admitir o recurso e está mais de acordo com a forma de in-
terposição dos recursos em processo civil.

Por todas estas razões, é um acto de ”higiene jurídica” eliminar
uma regra que viola o princípio do due process of law ou do processo
justo, a fim de não se coarctarem arbitrariamente os direitos dos
contribuintes.

E uma vez eliminada a regra constante do artº 356º, nº 1, do CPT,
já é de aplicar o regime geral tributário previsto no nº 1 do artº 171º
do CPT, admitindo-se os recursos interpostos em processos de exe-
cução fiscal ou no incidente de oposição à execução fiscal, que não
venham desde logo acompanhados das alegações e conclusões.

3º Decisão
Nestes termos, recusando a aplicação do artº 356º, nº 1, do CPT

por violação do princípio constitucional do due process of law, ínsito
no direito de acesso aos tribunais previsto no artº 20º, nº 1, da Cons-
tituição da República, acordam os juízes deste STA em conceder
provimento ao recurso e em revogar o acórdão recorrido.

Sem custas.

19 de Março de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal (votei a conclusão) — Manuel Fer-
nando dos Santos Serra (votei a conclusão e parte da fundamen-
tação). — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Ratificação - Sanação de acto administrativo anulável - Vício
de forma - Falta de fundamentação - Perda do objecto
do recurso contencioso interposto do acto primário - Ex-
tinção da instância - Impossibilidade da lide.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É do tipo ratificação-sanação o acto administrativo pelo
qual o SEAF visa sanar a ilegalidade de um acto an-
terior vício de forma por falta de fundamentação - man-
tendo o mesmo conteúdo e efeitos do acto primário.

2 — À semelhança do que acontece com a revogação, também
a ratificação-sanação conduz à perda do objecto do re-
curso interposto do acto primário e à consequente extinção
da instância por impossibilidade da lide.

Recurso n.o 20.981 em que é recorrente Seagate Technology Incor-
porated - Portugal e recorrido Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais. Relator o Exmo Sr. Conso Dr.BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Seagate Technology Incorporated - Portugal vem interpor recurso
contencioso do despacho do SEAF, de 12-2-96 que lhe indeferiu par-
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cialmente recurso hierárquico, nos termos do art.138 do CCI, re-
lativamente à matéria colectável da Cont. Indst. de 1985.

Fundamentou o recurso em vício de forma - falta de fundamen-
tação - e violação de lei.

E respondeu a autoridade recorrida, nos termos de fls.112 e sgt.
Ao que o Exmo Magistrado do MP. emitiu o seguinte parecer:
«Pelo despacho de fls.125, a Autoridade Recorrida procedeu à

reforma do acto recorrido, através de um acto de verdadeira rati-
ficação-sanação, dados os seus termos.

Ora, «à semelhança do que ocorre com a revogação, também tal
ratificação conduz à perda do objecto do recurso interposto do acto
primário e à consequente extinção da instância, por impossibilidade
superveniente da lide» (cfr. o ac. de 5-12-90, r.4527, in AP-DR (adua-
neiro) de 30.12.92 pág.671).

Visto isso, sou de parecer que - ouvida a Recorrente - se declare
extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide, ao abrigo
do art.287 e) do CPC, aplicável por força do art.1o da LPTA».

Ouvida a recorrente, pronunciou-se discordando do referido pa-
recer, «por não se verificarem os pressupostos que poderiam conduzir
à alegada inutilidade superveniente da lide».

E corridos os vistos legais, há que apreciar a questão assim suscitada
pelo MP - art.54 da LPTA.

Mostrando-se dos autos, com interesse para o efeito, que:
1)A recorrente interpôs recurso contencioso do despacho do SEAF,

de 12 Dez.89, que negou provimento, em parte, ao recurso hierárquico
por si formulado ao abrigo da parágrafo 1o do art.138 do CCI, re-
lativamente à correcção da matéria colectável respeitante ao exercício
de 1985.

2) Tal despacho era do seguinte teor:
”Indefiro por ter sido utilizada uma taxa superior à permitida

pela Administração fiscal; contudo haverá que se proceder à correcção
de conformidade com o estabelecido».

3) Por acórdão deste tribunal, de 26 Out.94 Rec. 12.465, foi tal
acto anulado, por vício de forma - falta de fundamentação - por
”vaga, pouco precisa, em suma, insuficiente e de forma manifesta,
no esclarecimento das razões de facto e de direito do decidido».

4) O dito aresto transitou em julgado em 16 Nov. 94.
5) No seguimento do qual, o SEAF proferiu novo despacho, em

12.2.96, do teor seguinte:
”Indefiro parcialmente o recurso hierárquico apresentado pela

Imprimis Technology Incorporated - Portugal, SA, nos termos e com
os fundamentos expressos na informação no40/89, de 15 de Fevereiro
de 1989, da DSFG» - aqui tida por reproduzida (fls.24 e segt)́.

6) Objecto do presente recurso contencioso, com fundamento em
vício de forma - falta de fundamentação - e de violação de lei.

7) Com a respectiva resposta, o SEAF, «concedendo que o modo
como está estruturada a informação no40/89, de 15 de Fev, é susceptível
de gerar algumas dúvidas», «reformou» aquele despacho, de 12/2/96,
«nos termos do documento anexo».

8) Do seguinte teor - fls.125:
«Nos termos do art.137 do CPA e por estar em tempo (art.137

no2 e 141 do CPA) reformo o meu despacho de 12.02.96, exarado
na sequência do recurso hierárquico apresentado pela empresa Sea-
gate Technology Incorporated - Portugal, relativo à matéria colectável
de Contribuição Industrial do ano de 1985, nos termos seguintes:

«Defiro parcialmente o recurso hierárquico apresentado pela Im-
primis Technology Incorporated - Portugal, SA, devendo a correcção
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efectuada pelos serviços, para o exercício em causa, ser reduzida,
de 254.779.121$00 para 159.621.384$00.

Fundamento esta decisão no facto de os contratos que estão na
origem dos pagamentos serem subsidiários e ser impossível a sua
celebração autónoma, configurando afinal uma dupla formulação de
uma única realidade e de os pagamentos em causa terem rigoro-
samente a mesma natureza em ambos os contratos, por representarem
uma percentagem sobre o valor dos preços de exportação de produtos
realizada pela MPI-P, o que resulta em que as fórmulas de pagamento
nele previstas sejam rigorosamente as mesmas em ambos os contratos.

Acresce, finalmente, que, em função da subsidariedade dos con-
tratos e da natureza dos pagamentos e ainda do modo de determinação
do montante em dívida, se entende que as quantias devidas pela re-
corrente configuram verdadeiros royalties devendo por isso conter-se
dentro dos limites legalmente fixados (circular no29/82, de 26 de No-
vembro), entendimento este perfilhado pela Inspecção Geral de Fi-
nanças conforme se refere no último parágrafo da Informação no

40/86, de 15 de Fevereiro».
Vejamos, pois:
Como resulta do exposto, a ora recorrente interpôs recurso con-

tencioso do despacho do SEAF, de 27SET89, que lhe indeferira par-
cialmente recurso hierárquico, nos termos do parágrafo 1o do art.138
do CCI, relativamente à correcção da matéria colectável respeitante
ao exercício de 1985, «por ter sido utilizada uma taxa superior à
permitida pela Administração Fiscal», havendo contudo «que se pro-
ceder à correcção de conformidade com o estabelecido».

O qual veio a ser anulado, por acórdão deste tribunal, de 26OUT94,
Rec. 12.465, por vício de forma - falta de fundamentação, pois que,
«vaga, pouco precisa, em suma, insuficiente e de forma manifesta,
no esclarecimento das razões de facto e de direito do decidido».

Que transitou em julgado, em 16NOV94.
E, no seguimento do qual, foi proferido, em 12.2.96, novo despacho

de indeferimento parcial do predito recurso hierárquico, «nos termos
e com os fundamentos expressos na informação no40/89, de 15 de
Fevereiro de 1989, da D.S.F.G.» - aqui dada por reproduzida (fls.24
segts)́.

Que a recorrente impugnou contenciosamente por vício de forma
- falta de fundamentação - e violação de lei.

E, notificada para resposta a autoridade recorrida nos termos do
art.43 da LPTA, e «concedendo que o modo como está estruturada
a informação no40/89, de 15 de Fev. é susceptível de gerar algumas
dúvidas», procedeu à «reforma» do acto impugnado... nos termos
do art.137 do CPA», fundamentando a decisão - de 12.2.96, de de-
ferimento apenas parcial do predito recurso hierárquico -, «no facto
de os contratos que estão na origem dos pagamentos serem sub-
sidiários e ser impossível a sua celebração autónoma, configurando
afinal uma dupla formulação de uma única realidade e de os pa-
gamentos em causa terem rigorosamente a mesma natureza em ambos
os contratos, por representarem uma percentagem sobre o valor dos
preços de exportação de produtos realizados pela MPI-P, o que resulta
em que as fórmulas de pagamento nele previstas sejam rigorosamente
as mesmas em ambos os contratos», acrescendo «finalmente que, em
função da subsidariedade dos contratos e da natureza dos pagamentos
e ainda do modo de determinação do montante em dívida , se entende
que as quantias devidas pela recorrente configuram verdadeiros royal-
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ties devendo, por isso, conter-se dentro dos limites legalmente fixados
(circular no29/82, de 26 de Novembro), entendimento este perfilhado
pela Inspecção Geral de Finanças, conforme se refere no último pa-
rágrafo da Informação no 40186, de 15 de Fevereiro».

Ora, tal «reforma» não é mais, como pretende o MP., que uma
verdadeira ratificação-sanação do despacho ora contenciosamente im-
pugnado, de 12.2.96, normalmente definida como o acto «pelo qual
o órgão competente decide sanar um acto inválido anteriormente
praticado, suprindo a ilegalidade que o vicia», assim se transformando
um acto ilegal num acto válido perante a ordem jurídica».

Cfr. Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, vol.1o,
pág.554 a 561 e, Freitas do Amaral, Lições de Direito Administrativo,
vol.3o, pág.397 e segt.́

Trata-se da concretização do principio da economia dos actos ju-
rídicos, através da expurgação do vício que afectava o acto primário,
mediante a prática de um novo acto - secundário ou acto sobre acto -,
fazendo repercutir os seus efeitos jurídicos sobre os efeitos do acto
ratificado e com eficácia ex tunc, isto é, com retroacção ao momento
da prática do acto cuja ilegalidade se visou sanar.

Efectivamente, anulado contenciosamente o despacho de 27SET89
e tendo a Administração praticado novo acto, em 12-2-96, arguido
de falta de fundamentação - causa da predita anulação - veio fun-
damentar, de novo, aquele despacho de 12.2.96, visando sanar o ale-
gado vício de forma, em vista do mesmo fim e efeito do acto primário,
de 12.2.96.

Pelo que, à semelhança do que ocorre com a revogação, também
tal sanação-ratificação conduz à perda do objecto do recurso inter-
posto do acto primário e à consequente extinção da instância, por
impossibilidade superveniente da lide.

É, aliás, no sentido exposto, a jurisprudência deste STA: cfr., por
todos, os Ac desta Secção, de 5-12-90 rec. 4527 (Aduaneiro), e da
1a Secção, de 9FEV89 Rec. 19.126, 29-3-90 Rec. 18.878, de 10.5.90
Rec. 24.030 e, mais recentemente, de 2.12.93, Rec. 31.500, todos pu-
blicados em Apêndice ao Diário da República.

Termos em que se acorda julgar extinta a instância, por impos-
sibilidade superveniente da lide - art2́87 n1 al.e) do C.P.Civil e 1o

da LPTA.
Sem custas.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Indeferimento liminar. Matéria de facto.
Incompetência do STA em razão da hierarquia. Conhe-
cimento oficioso.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Inseridos nas conclusões da alegação de recurso de des-
pacho de indeferimento liminar de impugnação judicial
factos que não constam do quadro factual desenhado
pela instância, a Secção de Contencioso Tributário do
STA é incompetente, em razão da hierarquia, para o
conhecimento do mesmo, cabendo essa competência ao
Tribunal Tributário de 2a Instância - artigos 21o, 4, 32o,
1 b), e 41o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.

II — A excepção dilatória da incompetência absoluta do tri-
bunal (em razão da hierarquia) é de conhecimento ofi-
cioso e prioritário - artigos 3o da LPTA, 45o do CPT
e 101o e segs. e 494o, 1, f), e 495o do CPC).

Recurso n.o 20.999, em que foi Recorrente Francisco A. S. Lourenço
e Filhos, Lda e Recorrido a Fazenda Pública, e do qual foi Relator
o Exmo Conso Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:

“Francisco A. S. Lourenço & Filhos, Lda”, com sede em Penafiel,
na Av. Zeferino de Oliveira, 49, inconformada com o despacho de
indeferimento liminar da presente impugnação judicial por si dedu-
zida, vem até nós, assim rematando a sua alegação de recurso:

1) Se o órgão competente da Administração Fiscal se pronunciar
sobre uma reclamação graciosa após decorrido o prazo de 90 dias
a que alude o artigo 125o do Código de Processo Tributário e se
essa decisão for de indeferimento expresso, pode o reclamante deduzir
impugnação judicial nos 8 dias subsequentes à notificação do in-
deferimento.

2) Equivale a reclamação graciosa (artos 95o a 98o do CPT)a ex-
posição que o reclamante dirigiu em 10 de Agosto de 1994 ao Exmo

Chefe da RF, já que este decidiu remetê-la para a Direcção Distrital
de Finanças, tendo o Exmo Director decidido indeferir a pretensão
da recorrente e mandando do facto (indeferimento expresso) notificar
a recorrente.

3) Por comunicação datada de 19/V/96, a recorrente foi notificada
desse indeferimento e por isso pedia, como fez, deduzir impugnação
judicial no prazo de 8 dias a contar da notificação (no 2 do arto

123o do CPT).
4) A impugnação judicial é, pois, tempestiva, devendo os autos

prosseguir os seus trâmites normais.
5) Ao decidir-se em contrário - em 1a Instância - foi feita uma

errada interpretação do disposto nos artigos 125o e 123o, no 2, do
CPT, tendo e em consequência sido violados esses preceitos legais.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que “a sentença re-
corrida não merece qualquer censura, devendo o recurso ser con-
siderado improcedente”.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste STA é de parecer
que o recurso merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
No despacho recorrido consideraram-se provados os seguintes

factos:
I) A impugnante foi notificada da liquidação adicional de IRC

do ano de 1990, no montante de 301893$00 de imposto e 1543503$00
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de juros compensatórios, com termo de prazo para pagamento vo-
luntário em 15.VIII.94.

II) Inconformada com a liquidação dos juros compensatórios, em
10.VIII.94 a impugnante dirigiu:

a) uma exposição ao Chefe da repartição de Finanças, nos termos
que constam de fls. 22, a qual viria a ser indeferida e a impugnante
notificada desse indeferimento em 20.VI.95;

b) Uma reclamação ao Director Distrital de Finanças do Porto,
ao abrigo do disposto no artigo 95o do CPT, nos termos que constam
do processo apenso de reclamação. Esta reclamação foi autuada com
o no 94/400055.2, tendo sido instruída e remetida para decisão ao
Director Distrital de Finanças em 18.XI.94, mas não foi decidida.

III) A presente impugnação foi deduzida em 27/VI/95.
Confrontando este quadro factual com o elenco conclusivo, cons-

tatamos que daquele não consta a segunda parte da 2a conclusão,
ou seja, que o Chefe da Repartição de Finanças a quem a ora Rect.
dirigiu a «exposição» revelada em II - a) “decidiu remetê-la para
a Direcção Distrital de Finanças, tendo o Exmo Director decidido
indeferir a pretensão do recorrente e mandando do facto (indefe-
rimento expresso) notificar a recorrente”.

Acresce que o sobredito item II - a) apenas revela que a notificação
do indeferimento de tal «exposição» ocorreu em 20.IV.95, sendo que
a Rct. afirma que, “por comunicação datada de 19/V/96, a recorrente
foi notificada desse indeferimento” - conclusão 3a.

Do que se acaba de evidenciar resulta que a matéria de facto não
se acha consolidada, o que vale por dizer que o presente recurso
não versa exclusivamente matéria de direito. É que, como vem aqui
sendo entendido, tanto constitui fundamento de facto do recurso a
questão sobre a verificação de factos dados como provados, ou não,
na decisão recorrida, quanto as afirmações de factos que a fixação
probatória omite e cuja atendibilidade ou relevo no julgamento do
recurso são indiferentes para efeitos de determinação da competência
hierárquica, que se afere pelo “quid disputatum”, que não pelo “quid
decisum” (cfr. Ac.- de 4.V.94 - rec. 17.463).

Ora cingindo-se a competência deste Supremo Tribunal, para apre-
ciação de recursos interpostos de decisões dos Tribunais Tributários
de 1a Instância, apenas a matéria de direito (artigos 32o, 1, b), e
21o, 4o, do ETAF e 167o, in fine, do CPT), ela não lhe assiste no
presente recurso, cabendo, antes, ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância - citado artigo 167, 1a parte, e artigo 41o, 1, a), do falado
Estatuto.

Termos em que, no conhecimento oficioso e prioritário da excepção
dilatória da incompetência absoluta deste Tribunal em razão da hie-
rarquia (artigos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101a e segs., 494o, 1,
f), e 495o do CPC), acordam em declarar esta formação hierarqui-
camente incompetente para conhecer deste recurso “per saltum”, com-
petência que assiste àqueloutro Tribunal Superior.

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

Lisboa, 19 de Março de 1997. - Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) - Francisco Rodrigues Pardal - Vítor Manuel Marques Meira. -
Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Oposição Prestações tributárias. Pagamento. Juros de mora.
Inexigibilidade. Fundamento da oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As prestações tributárias são pagas dentro do prazo es-
tabelecido nas leis tributárias e, decorrido este prazo, nor-
malmente 30 dias, começam a contar-se juros de mora.

2 — Há impostos que podem ser pagos dentro do prazo legal
sem qualquer diligência anterior da Administração, por
iniciativa do contribuinte, e outros impostos que só podem
ser pagos se o contribuinte apresentar um documento
de cobrança que lhe foi enviado pela Administração
aquando da notificação da liquidação.

3 — A partir do momento em que o acto tributário se produz
e se notifica, o contribuinte conhece o montante da dívida
a pagar que deixou de ser ilíquida para converter-se em
dívida certa, líquida e exigível.

4 — A notificação tem de ser efectuada no domicílio ou sede
que consta dos registos do serviço liquidador.

5 — Se o contribuinte não comunicar a alteração da sede
ou domicílio, a falta de notificação não é imputável à
Administração, pelo que se considera efectuada no ter-
ceiro dia útil posterior ao registo da carta registada.

6 — A exigibilidade constitui um pressuposto específico da exe-
cução da dívida.

7 — A inexigibilidade da dívida exequenda verifica-se por o
contribuinte não estar em mora, visto não ter ainda de-
corrido o prazo de pagamento em consequência da falta
de notificação da liquidação para pagar voluntariamente.

8 — A inexigibilidade é fundamento da oposição nos termos
do art.286, no1, alínea h), do CPT.

RECURSO No 21.120 em que é recorrente Sociedade Comercial Gue-
rin, SA, 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:

Sociedade Comercial Guerin, SA, pc 500254740, com sede na Rua
do Regedor, 24, 4o, 1200 Lisboa, veio opor-se a execução fiscal no2155,
que tinha por objecto a cobrança coercivo da taxa de esgotos da
Câmara Municipal de Lisboa, relativa ao ano de 1990, do montante
de 248.358$, com os fundamentos seguintes:

Não discute a legalidade da taxa mas tão-somente a legalidade
de juros compensatórios - a oponente quer dizer juros moratórios - por
só ter conhecimento de tal taxa com a citação para a execução, pois
não recebeu qualquer aviso postal para efectuar o pagamento da taxa
em causa.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifesta-se pela improcedência da oposição por não ser relevante “não
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ter recebido o aviso” para efeitos da mora em que incorreu e não
ter feito a prova de qualquer dos fundamentos da oposição previsto
no art.286, no1, do CPT.

O digno magistrado do Ministério Público é de parecer que a opo-
sição deve ser julgada improcedente por ausência de fundamento legal.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa - 5o

Juízo - julgou a oposição improcedente por falta de fundamento legal.
A oponente, não se conformando com tal decisão, interpôs recurso

para este Supremo Tribunal, formulando as conclusões seguintes:
1. A recorrente (R), em 1a instância, pretendia discutir somente

a legalidade dos juros moratórios e não o valor devido pela taxa
de esgotos.

2. A sua oposição foi julgada improcedente por carência de fun-
damento legal.

3. A R entende que o art.286 do CPT não tem carácter taxativo
mas exemplificativo.

4. É que também os juros, quando são ilegalmente liquidados, se
integram no art.286, no1, alínea g), do CPT.

5. Pelo que não carece a sua pretensão de fundamento legal, de-
cidindo-se mal em 1a instância com violação do mencionado preceito.

6. Os juros não eram devidas por, principalmente, duas ordens
de razões:

7. A R sempre liquidou taxa de imposto 2 a 3 anos posteriormente
ao ano a que os mesmos respeitam.

8. Sempre recebeu a notificação para o fazer na sua sede social.
9. Como pessoa diligente que é, aguardou que a notificação chegasse

à sua sede para liquidar tal taxa.
10. Sucede que a referida notificação nunca deu entrada, pelo que

não são devidos juros moratórios.
Contra-alegando, diz a digna representante da Fazenda Pública:

carece de razão a alegação da R, porquanto:
- A oposição à execução não é, de todo, o meio próprio para discutir

da legalidade dos juros moratórios;
- É errado o entendimento da R de que o art.286 do CPT seja

uma norma de natureza exemplificativa, quando a norma expressa-
mente afirma... “A oposição só poderá ter algum dos seguintes fun-
damentos...» sendo portanto taxativa relativamente aos fundamentos
de oposição à execução;

- Por outro lado, não é possível incluir no elenco da alínea g)
do mesmo artigo os juros, na medida em que tal alínea só é de aplicar
quando não haja outro meio legal ao dispor do contribuinte, o que
não é o caso, como bem referiu a douta sentença recorrida;

- Relativamente à não recepção da notificação, a ter eventualmente
existido foi, no caso, suprido pelos meios previstos na lei, aliás como
referiu o Mo Juiz da 1a instância.

Assim, a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo
o recurso ser considerado improcedente.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que este
Supremo Tribunal é incompetente hierarquicamente para conhecer
do recurso (arts.32, no1, alínea h), e 41, no1, do ETAF e 167 do
CPT), por não versar exclusivamente matéria de direito, pois a R,
nas alegações de recurso e respectivas conclusões, sustentar que sem-
pre liquidou a taxa de esgotos 2 a 3 anos após o ano a que as mesmas
se referiam - conclusão 7a - que sempre recebeu a notificação para
o fazer na sua sede social - conclusão 8a - e que aguardou que a
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notificação chegasse à sua sede para liquidar a taxa - conclusão 9a - e
na sentença recorrida não é dado como provado o que a R afirma
pelo que o apuramento de tal facto para a decisão do recurso tem
de entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivo ma-
téria de direito.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo distinto repre-
sentante do Ministério Público, nada foi dito.

Colhidos os vistos, urge decidir.
1. A questão da incompetência em razão da hierarquia desta Secção

de Contencioso Tributário do STA suscitada pelo distinto magistrado
do Ministério Público - que é de conhecimento oficioso - é de interesse
e ordem pública e o seu conhecimento precede o de qualquer outra
matéria e a sua procedência prejudica o conhecimento de qualquer
outra (arts.3 da LPTA, 45, no2, do CPT e 102, no1, do CPC).

Analisando as conclusões do recurso - e são estas que delimitam
o objecto do recurso (art.684, no3, do CPC) - apura-se que a R alega:

- A R sempre liquidou a taxa de imposto 2 a 3 anos posteriormente
ao ano a que os mesmos referiam (conclusão 7a);

- Sempre recebeu a notificação para o fazer na sua sede social
(conclusão 2a);

- Como pessoa diligente que é, aguardar que a notificação chegasse
à sua sede para liquidar tal taxa (conclusão 9a).

Acontece que a questão a decidir, neste recurso, consiste em saber
se a R deve ou não juros de mora.

A CM Lisboa e a Fazenda Pública defendem que a R foi notificada
por aviso para a sua sede de acordo com os elementos que existiam
nos serviços.

Portanto, a questão a considerar é se está provado nos autos que
a CMLisboa enviou ou não o aviso postal registado para a sede da
empresa constante dos registos do sujeito activo ou se a R mudou
de sede e se comunicou tal mudança à CM Lisboa.

Daí que não tenha qualquer interesse para o processo averiguar
se as taxas em causa eram ou não pagas com 2 ou 3 anos de atraso,
pois, como já se referiu, é preciso saber se nos autos está ou provado
que a CML enviou ou não o aviso postal para a sede da R constante
dos respectivos registos.

Com efeito, as prestações tributárias são pagas dentro do prazo
estabelecido nas leis tributárias. Decorrido o prazo, normalmente de
30 dias, começam a contar-se juros de mora. A notificação efectua-se
através de aviso postal registado que será enviado para o domicilio
ou sede do contribuinte (art.65 do CPT).

Resulta de tudo isto que não tem qualquer relêvo para a decisão
da situação objecto de recurso as questões referidas pelo distinto
magistrado do Ministério Público, pelo que não está em causa a in-
competência em razão da hierarquia desta Secção de Contencioso
Tributário do STA.

É mister, por isso, apreciar se são ou não devidos juros de mora
por a CML ter ou não notificado a R dos prazos de pagamento
da taxa em causa.

2. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de
facto:

a) Pelos serviços competentes da CML foi liquidada a taxa de
conservação da rede geral de esgotos do ano de 1990, no valor de
248.358$, referente aos imóveis propriedade da oponente, Sociedade
Comercial Guerin, SA, sitos na praça dos Restauradores, nos 69/75,
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Av. da India, s/n, R. João Saraiva, 11A, Rua Carlos Mardel, 46, Rua
José Estevão, 83, 83B, e 83F e Rua de Xabregas, 61, em Lisboa
- cfr. fls. 2 e 29;

b) Tal taxa esteve à cobrança voluntária, como habitualmente, du-
rante o mês de Outubro de 1991 - cfr. 29 e 30;

c) Pelos competentes serviços da CML foi remetida à oponente,
por via postal simples, aviso para pagamento da taxa referida em
a) que antecede, para a Praça dos Restauradores, 74, Lisboa, o qual
não foi devolvido - cfr. fls.33 a 35;

d) Tal aviso não deve ter sido recebido pela oponente cfr. fls.33
a 35, - segundo o depoimento das testemunhas;

e) Os serviços competentes da CML publicitaram a data para o
pagamento voluntário da taxa referida em a) que antecede através
do Edital, no228/91, cfr.30;

f) Desde o ano de 1977 que dos registos dos Serviços da CML
constava como morada da oponente a Praça dos Restauradores, no74
-, cfr. fls.53;

g) Nas inscrições matriciais constantes dos diversos Bairros Fiscais,
dos diversos prédios identificados em a) que antecede, todas, à ex-
cepção de uma, que refere como morada a Av. da Liberdade, no12,
1o Esq., referem como morada a Praça dos Restauradores, no74 cfr.
fls.57 a 63;

h) Quer o aviso para pagamento da taxa de 1991, quer uma no-
tificação de decisão de um processo administrativo, foram remetidos
à oponente em 1992 e 1994, para a Praça dos Restauradores, no74
e foram recebidos - cfr.fls.64 e 65;

i) Na Conservatória do Registo Comercial está inscrita desde
22.02.90, como sede oponente, a Av. da Liberdade, no12, 1o Esq.,
em Lisboa - fls. 38 a 46;

j) Dá-se aqui por reproduzido, para todos os efeitos legais, o do-
cumento junto a fls.54 - cópia de folha da lista telefónica de Lisboa.

3. Está provado nos autos que os Serviços competentes da CML
expediram aviso para pagamento para a morada que constava dos
seus ficheiros, que a oponente não alterou, e afixaram Edital a anunciar
que estava tal tributo a pagamento.

A taxa de saneamento ou taxa de conservação de esgotos é uma
prestação periódica, paga todos os anos, em duas prestações semestrais
(v. Portaria no11388, de 8.5.946 - no102; DL no 31.674, de 22.1.941
- art.12), cabendo a obrigação de pagamento dessa taxa aos proprie-
tários dos prédios. Trata-se de uma obrigação de prazo certo (cfr.
Edital a fls.30) - v. arts.662 e 802 do CPC . As prestações tributárias
devem ser pagas voluntariamente, nos prazos estabelecidos nas leis,
ou, na falta dessa regulação, devem ser pagas - sem juros de mora
- no prazo de 30 dias, após a notificação pelos Serviços competentes
(cfr. art.108 do CPT, 19 e 20 do DL 275-A/93, de 9.8).

Sabe-se que há impostos pagos dentro do prazo legal, sem qualquer
diligência anterior da Administração, por iniciativa do contribuinte
- caso da autoliquidação do IRC, do IVA, do imposto sobre veículos - e
impostos que só podem ser pagos se o contribuinte apresentar um
documento - nota de cobrança ou guia passada pelos Serviços de
liquidação. Neste caso, o contribuinte tem de ser notificado para pagar
pelos Serviços, sendo-lhe enviado conjuntamente o título de cobrança
onde se indica o prazo de pagamento.

Neste último caso, a falta de notificação da liquidação para se
efectuar o pagamento, dentro do prazo fixado na lei, impede o con-
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tribuinte de efectuar a entrega da prestação tributária no prazo de
cobrança voluntária. Sem haver a notificação do acto tributário, a
dívida tributária não é exigível porque não se abriu o prazo para
pagamento ao contribuinte.

Na verdade, o efeito fundamental que deriva da notificação da
liquidação é a exigibilidade da dívida. A partir do momento em que
o acto tributário se produz e se notifica, o contribuinte conhece o
montante da dívida a pagar que deixou de ser ilíquida para converter-se
em dívida certa, líquida e exigível (cfr. Fernando Sainz de Bujanda,
Lecciones de Derecho Financierio, 9a ed., Universidad Complutense,
Facultad de Derecho, Seccion de Publicaciones, Madrid, 1991, p.336).

No caso sub judice, está provado nos autos que os Serviços da
CML enviaram o aviso-recibo para a sede da R que constava dos
respectivos registos. Está também provado nos autos que a R, em
22.2.90, inscreveu, na Conservatória do Registo Comercial, a Av. da
Liberdade, no12, 1o Esqo, Lisboa, como sede. Nas repartições de fi-
nanças também consta como sede da R a Praça dos Restauradores,
no74, salvo num caso em que se refere a Av. da Liberdade, no12,
1o Esq.. Tudo isto revela que a R não comunicou aos serviços - dos
Impostos e da CML - a alteração da sua sede (cfr. arts.52 e 56 do
DL 42/89, de 3.2; 8, 9 e 10 do DL 463/79, de 30.9).

Esta falta de comunicação não é oponível à Administração (v. art.70,
nos 2 e 3, do CPT), por a falta resultar do não cumprimento da
lei. A alteração da sede tinha se ser comunicada aos Serviços da
Administração Fiscal e também à CML.

Deste modo, como está provado que a CML enviou o aviso - recibo
para a sede da R que constava dos seus registos e dos registos das
repartições de finanças, a notificação considera-se efectuada no 3o

dia útil posterior (art.66 do CPT).
Por outro lado, a R não realizou a prova através dos Correios

de que não houve a notificação da taxa de conservação. Apenas refere
que a notificação não foi enviada para a sede. Acontece que, nos
autos, a R indica três sedes: Praça dos Restauradores, 74, Av. da
Liberdade, 12, 1o Esq., e Rua do Regedor, 24, 4o.

Daqui resulta que a R não cumpriu a obrigação de comunicar
aos Serviços das Finanças e da CML qual era a sua verdadeira sede.
Aliás, está provado nos autos que relativamente ao prédio sito na
Av. da Liberdade, 12, 1o Esq., o aviso foi para aí enviado e recebido.

Em conclusão: considera-se efectuada a notificação enviada para
a Praça dos Restauradores por ser essa a sede que constava dos registos
e que continua a receber os avisos - v. supra no2, alínea h).

Assim, a R foi notificada legalmente e como não efectuou o pa-
gamento dentro do prazo de pagamento voluntário - mês de Outubro
- começaram a contar-se juros de mora a partir de 1.11.91.

Acresce que a taxa de conservação é uma questão periódica com
prazo marcado na lei, por isso, a R devia estar alertada relativamente
ao seu pagamento por saber que, periodicamente, lhe incumbe sa-
tisfazer dentro do prazo determinado na lei para o pagamento
voluntário.

Quer dizer: os serviços competentes da CML cumpriram a lei, en-
viando a notificação da taxa de conservação para a sede que constava
dos seus registos e que a R não actuou, com a respectiva comunicação,
quando efectuou a sua mudança.

Portanto, o pagamento não foi realizado no prazo de 30 dias, por
isso, decorrido esse prazo - mês de Outubro - começaram a correr
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juros de mora (art.109, no1, do CPT e 19 e 20 do DL 275-A/93,
de 9.8).

4. Como já se referiu, a notificação do acto tributário ao contribuinte
dá-lhe conhecimento do montante a pagar, do prazo de pagamento,
o que torna a dívida tributária certa, liquida exigível.

Por isso, a falta dessa notificação da liquidação e do prazo do
pagamento implica a inexigibilidade da dívida.

A exigibilidade constitui um pressuposto específico da execução
da dívida (arts.234 do CPT e 802 do CPC). Se a execução fiscal,
entretanto, for instaurada o executado pode reagir contra aquela exe-
cução através da oposição à execução.

À inexigibilidade da dívida exequenda verifica-se por o contribuinte
ainda não estar em mora, visto ainda não ter decorrido o prazo de
pagamento voluntário, em consequência da falta de notificação da
liquidação para o pagamento voluntário, a qual é fundamento de
oposição à execução nos termos do art.286, no1, alínea h), do CPT.

Com efeito, no processo não está em causa se os juros de mora
foram bem ou mal liquidados se são ou não devidas, mas sim que
não eram de contar por ainda não ter decorrido o prazo de cobrança
voluntária, dado que a R alegava, que não tinha havido ainda a no-
tificação da liquidação da taxa de conservação em execução fiscal.

Só que no caso tinha havido notificação da liquidação da taxa a
R pelo que nada havia que obstasse à instauração da execução fiscal
para a sua cobrança coerciva.

5. Em seguimento do exposto, as conclusões alegadas pela R não
podem alcançar êxito, pelo que a sentença recorrida é de manter
mas por outros fundamentos.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso.
São devidas custas pela R, fixando-se a procuradoria em setenta

(70%) por cento.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção de Contencioso tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art.32
no1 al.b) do ETAF.
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RECURSO No 21.151 em que é recorrente Arbosil - Sociedade de
Construções, SA e recorrido 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 Arbosil - So-
ciedade de Construções, SA, da sentença do TT de 1a Instância de
Lisboa, proferida em 28.5.96, que julgou improcedente a impugnação
judicial que aquela deduzira contra «o acto tributário do Chefe de
Repartição de Finanças do 2o Bairro Fiscal de Lisboa, relativo à li-
quidação adicional do imposto municipal da sisa, em consequência
da avaliação patrimonial do referido lote de terreno».

Fundamentou-se a decisão, em que, não tendo sido contenciosa-
mente impugnado o acto de avaliação patrimonial, nos termos do
art.155 do CPT, mas a própria liquidação adicional da sisa, passou
aquele a constituir «caso resolvido face ao acto tributário final da
liquidação adicional, não sendo admissível impugná-la com funda-
mento na ilegalidade derivada do acto prejudicial».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«3.1. - a causa de pedir é a ilegalidade e o erro de que padece

o processo administrativo gracioso que conduziu à determinação do
valor do imóvel, pelo que, face ao mais recente (e aplicável) en-
quadramento jurídico-processual, o pedido é, tem que ser, necessa-
riamente, a anulação do acto administrativo que culmina esse processo
administrativo;

3.2. - este imperativo lógico - dedutivo está perfeitamente assente
no conteúdo do petitório, onde se descreve toda a factologia que
enquadra o acto impugnado, se referem os vícios de que o mesmo
padece e se explicita que a recorrente, inclusive, esgotou os meios
graciosos que lhe permitiram tentar obter a revogação do acto
impugnado;

3.3 - a questão reside na incorrecta identificação que a recorrente
faz do acto impugnado;

3.4 - contudo, jurisprudência recente do STA permite concluir que,
se do petitório for possível extrair os elementos necessários para a
inteligibilidade do pedido, o erro não pode ser considerado in-
desculpável;

3.5 - o erro só será indesculpável quando o mesmo impeça o tribunal
de julgar, quando per se inviabilize a administração da justiça no
caso concreto - o que, manifestamente, não sucede, ao contrário do
que pretende a douta sentença recorrida;

3.6 - do petitório resulta suficientemente claro que o que se pretende
contestar é a fixação do valor do imóvel que serve de base à liquidação
adicional do imposto municipal de sisa - conclusão que não pode
ser contraditada pelo argumento meramente formal da incorrecta
identificação do acto (e do meio processual) no preâmbulo do
petitório;

3.7 - o acto de determinação da matéria colectável foi comunicado
ao contribuinte na mesma data em que a liquidação adicional foi
levada ao seu conhecimento - 20/7/92 - o que contribui, obviamente,
para o carácter desculpável do erro;

3.8 na lição de Sérvulo Correia, o emprego dos poderes de direcção
do processo deve ser guiado pelo imperativo da máxima preservação
das oportunidades de realização da justiça material, destacando, a
este propósito, o ilustre Professor as virtualidades do princípio in-
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quisitório: «ele significa que o juiz exerce um papel activo na direcção
do processo, contribuindo para superar as limitações à justiça material
que poderiam resultar das falhas de conhecimento ou de diligencia
processual das partes.

3.9 - no caso vertente:
- o petitório permite concluir sobre a identificação do acto recorrido

e dos vícios de que o mesmo padece;
- o esgotamento dos meios graciosos para obtenção da revogação

do acto sindicado, conforme exigido no art.155 do CPT, foi observado
pela recorrente;

- a impugnação foi interposta dentro do prazo previsto para o efeito
no art.155 do CPT.

3.10 nada obstava, pois, a que a sentença recorrida conhecesse
do fundo da causa, pelo que a mesma deve ser revogada pelo ilustre
tribunal ad quem.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, deve ser julgado
como procedente o presente recurso...»

E contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando o acerto da decisão.
O Exmo Magistrado do MP. emitiu parecer no sentido do não

provimento do recurso, por não estar em causa um erro desculpável
- aquele «em que incorre uma pessoa, não obstante ter actuado di-
ligentemente... o erro invencível com um grau médio de diligência»
- mas, antes, um ”erro grosseiro, do qual a recorrente se não pode
prevalecer», uma vez que, «na petição identificou o acto recorrido
como sendo «o acto tributário do chefe da repartição de finanças
do 2o bairro fiscal de Lisboa relativo à liquidação adicional do imposto
municipal de sisa, em consequência da avaliação patrimonial...», for-
mulando «o seguinte pedido: que se anule o impugnado acto tributário
e, em consequência, se considere como liquidada a sisa já cobrada».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Há que apreciar, em primeiro lugar, a competência deste tribunal,

em razão da hierarquia.
Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do

recurso já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.
Na verdade, a recorrente pretende que a incorrecta identificação

que faz, do acto impugnado se deve a erro desculpável - cfr. conclusões
nos 3.3 a 3.7.

Ora, a determinação do carácter desculpável - ou indesculpável - do
alegado erro - bem como a própria existência deste -, por auferível
face a eventual omissão de deveres gerais de diligências, como, aliás,
expressa o MP, sem recurso à interpretação de quaisquer normas
jurídicas ou à sensibilidade jurídica do julgador, constitui matéria de
facto, da exclusiva competência das instâncias.

E a relevância, ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão
da causa, não pode ser equacionada para definir o tribunal com-
petente, antes há-de ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se afirma no acórdão deste tribunal, de 4-5-94 Rec. 17.643,
«porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar
a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento
do recurso».

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 no1 al.b)
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do ETAF -, constituindo, assim, excepção à competência generalizada
do TT de 2a Instância, ao qual, nos precisos termos do art.4 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-lo no dito tri-
bunal de 2a Instância.

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

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

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Emolumentos dos Registos e do Notariado. Sua natureza.
Meios de reacção. Recurso hierárquico facultativo. Rejeição
do recurso contencioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os emolumentos do Notariado - quer se considere uma
taxa ou um imposto - são uma receita tributária estadual
ex lege e coactiva fixada autoritariamente pelo Estado
e exigida pelos Serviços Notariais aos seus utentes.

2 — Os emolumentos notariais, como receita tributária, são
passíveis de impugnação judicial (arts 62, no 1, alínea
a), do ETAF e 117 e 118, no 2 alínea a), do CPT).

3 — Não está em causa uma questão fiscal mas sim a li-
quidação de uma receita tributária - dos emolumentos
notariais - na medida em que não está em discussão
nenhum acto administrativo relativo a matéria fiscal.

4 — O recurso hierárquico do despacho do Director-Geral dos
Registos e do Notariado para o Ministro da Justiça é
facultativo, não sendo passível de recurso contencioso,
por o despacho do Director-Geral ser definitivo e, por
isso, sujeito a recurso contencioso.

5 — Deve ter-se em consideração os artos 214, no 3, da CRP,
3 e 62, no 1, alínea a), do ETAF que vieram atribuir
aos tribunais tributários de 1a instância a competência
para conhecer dos recursos de actos de liquidação de
receitas tributárias estaduais, regionais, locais e parafiscais
o que acarreta a revogação por incompatibilidade, o dis-
posto nos artos 64, no 2, do DL 519-F2/79, de 29.12,
e 14o, no 7, do DR. 55/80, de 8.10, e também por força
do preceituado no arto 121 do ETAF - cfr. artos 113,
no 2, 213, no 1, e 214, no 7, da CRP.
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Recurso n.o 21.153, em que foi Recorrente o Grupo SM 5, SA, e
Recorrido o Ministro da Justiça e do qual foi Relator o Exmo

Conso Dr. Rodrigues Pardal.

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

O GRUPO SM5, SA, com sede em Madrid e sucursal na Rua
Alferes Malheiro, 190, 1o, Porto, veio interpor recurso contencioso
de anulação do despacho do Senhor Ministro da Justiça, comunicado
a recorrente(R), em 12.8.96, que lhe indeferiu o pedido reembolso
da quantia paga a mais na constituição de propriedade horizontal
efectuada em 8-7-93, no 2o Cartório Notarial do Porto, nos termos
seguintes:

Trata-se de um acto administrativo definitivo verticalmente de-
finitivo.

A Direcção-Geral dos Registos e do Notariado (DGRN) entende
que os emolumentos cobrados não são receitas fiscais e de que da
decisão do Ministro da Justiça cabe recurso contencioso.

A R pagou de emolumentos notariais 15.468.536$ quando havia
de pagar só 6.483.870$ - pois o prédio não tinha o valor de
5.142.244.780$ mas sim 2.980.954.171$ - pelo que tem o direito à
restituição de 8.984.665$ pago a mais.

As normas dos artos 1 e 3 da Tabela dos Emolumentos Notariais
(TEN) são inconstitucionais por serem manifestamente despropor-
cionadas ao valor do custo do serviço prestado.

Em seguimento do princípio geral de direito de que há a obrigação
de restituir uma taxa cobrada sem justificação, tem de devolver-se
tal quantia acrescida aos juros indemnizatórios.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer de acordo
com a jurisprudência pacífica, por os emolumentos serem taxas, que
o recurso deve ser rejeitado (arto 57 parágrafo 4, do RSTA), pois
o meio adequado para atacar a respectiva liquidação é a impugnação
judicial (arto. 62, no 1, alínea a), do ETAF): cfr. os acs de 17.4.96,
recurso no 20.316 e de 3.7.96 - rec. 20.618).

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo digno represen-
tante do Ministério Público, só a R veio dizer que a interposição
do recurso do despacho do Senhor Ministro da Justiça de 3.1.96 é
legal já que o mesmo se encontra previsto na alínea c) do no 1 do
arto 32 do ETAF.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Os autos revelam a seguinte matéria de facto, sem qualquer

divergência.
a) A R constituiu, por escritura de 8.7.93, um prédio em propriedade

horizontal a que atribuiu o valor de 5.142.244.780$.
b) Relativamente a essa escritura pagou de emolumentos notariais

15.468.535$.
c) Posteriormente, verificou-se que o valor do citado prédio era,

efectivamente, de 2.980.954.171$, conforme escritura de rectificação
de 5.8.93.

d) Assim, o valor dos emolumentos notariais correspondentes são
do montante de 6.483.870$, pelo que foi paga a mais a importância
de 8.984.665$.

e) A R requereu ao Director-Geral dos Registos e Notariado a
restituição daquela quantia o que foi indeferido, por despacho de
28.7.95.
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f) A R interpôs recurso hierárquico para o Senhor Ministro da
Justiça que negou provimento ao recurso por despacho de 08/07/96,
comunicado pelo ofício de 9.8.96.

g) Em 10.10.96, a R interpôs o presente recurso para este Supremo
Tribunal.

2. O distinto magistrado do Ministério Público suscita a questão
prévia da rejeição do recurso (arto 57, parágrafo 4, do RSTA), por
os emolumentos dos Registos e do Notariado serem taxas pelo que
o meio processual adequado para atacar a respectiva liquidação ser,
depois da entrada em vigor do ETAF, a impugnação judicial, nos
termos do arto 62, no 1, alínea a), do mesmo diploma.

A R defende que se está perante um pedido de reembolso pelo
que o meio adequado é o recurso contencioso, nos termos do arto

32, no 1, alínea c), do ETAF, tratando-se, por isso, de uma questão
fiscal, pois à R cabia o direito de impugnar o acto de liquidação
no Tribunal Tributário de 1a instância, nos termos do arto 62 e seg.
do ETAF ou recorrer hierarquicamente desta decisão para o direc-
tor-geral dos Registos e do Notariado e, posteriormente, para o Senhor
Ministro da Justiça, por isso, o recurso deve ser aceite e apreciado
não logrando vencimento a tese defendida pelo representante do MP,
por o entendimento contrário ofender o princípio constitucional pre-
visto no arto 20 da CRP.

Delineada questão, urge decidi-la.
3. Mostram os autos que o está em causa são os emolumentos

notariais que a R entende que pagou a mais, a quando a celebração
de uma escritura num Cartório Notarial do Porto.

Os emolumentos, quer se considerem uma taxa-preço autoritaria-
mente estabelecido que o Estado ou outras entidades públicas recebem
pela prestação de serviços ou de bens semi públicos (v. Aníbal Almeida,
Estudos de Direito Tributário, Coimbra, Almedina, 1996, fls. 57 e
segs; Eduardo Paz Ferreira, Ainda a prepósito da distinção entre
impostos e taxas: caso da taxa municipal devida pela realização de
infra-estruturas urbanísticas in Ciência e Técnica Fiscal, 380 (Outubro
e Dezembro de 1995), p. 60 e segs; Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças
Públicas, 5a ed., Coimbra Editora, 1995, p. 252 e segs; e Rev. Leg.
e Jur, 117 (1985), p. 293 e segs José Carlos Vieira de Andrade, Direito
Administrativo e Fiscal, Lições ao 3o ano de Direito da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra, (copiografadas, no 1, p.2)
- ou um imposto - importâncias que o Estado ou outras entidades
públicas exigem sem dar nada em troca a quem os paga - são em
qualquer dos casos uma receita tributária estadual, ex lege e coactiva
fixada autoritariamente pelo Estado e exigida pelos serviços notariais
aos seus utentes.

Sendo os emolumentos uma receita tributária estadual, a respectiva
liquidação pode ser sindicada pelos tribunais tributários de 1a instância
(art. 62, no 1, alínea a), do ETAF - cfr. arts 117, 118, nos 1 e 2,
alínea a), e 123, no 1, alínea a), do CPT) logo após a notificação
para efectuar o pagamento daqueles emolumentos.

Daí que um eventual recurso hierárquico da decisão do notário
seria de natureza facultativa (v. artos 91 e 92 do CPT), caso a lei
o permitisse.

Deve referir-se que no caso dos emolumentos não há lugar à re-
clamação graciosa (artos 95/101 do CPT).

Assim é, na verdade, porém não pode esquecer-se que o CPT tem,
fundamentalmente, por base os actos tributários praticados pela Ad-
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ministração Fiscal (v. arts 9, 10, 16, 43 e 117 do CPT). O acto tributário
em causa não é liquidado pela Administração Fiscal, mas sim pelo
Notário, daí que, salvo lei nesse sentido, não lhe é aplicável a revisão
oficiosa e a reclamação graciosa que são próprias das receitas tri-
butárias administradas pela Administração fiscal (v. arto 154).

Portanto, no caso sub judice, estamos em presença de um acto
tributário - taxa ou imposto - pelo que o meio adequado para reagir
contra uma receita tributária estadual é a impugnação judicial (artos
62, no 1, alínea a), do ETAF; cfr. arts 117, 118, nos 1 e 2, alínea
a), e 123, no 1, alínea a), do CPT). Aliás, é, neste sentido, a Ju-
risprudência deste Supremo Tribunal, como pode ver-se dos acórdãos
de 17.4.96 - recursos nos 20.316; de 3.7.97 - recurso no 20.618; de
6.11.96 - recurso no 20.615; de 15.1.97 - recurso no 21.004.

4. A R alega que a interposição do recurso do despacho do Senhor
Ministro da Justiça de 8.1.96 é legal já que o mesmo se encontra
previsto no arto 32, no 1, alínea c), do ETAF.

Ora, acontece que, no caso, não está em causa uma questão fiscal
mas sim a liquidação de uma receita tributária - dos emolumentos
notariais - na medida em que não está em discussão nenhum acto
administrativo relativo a matéria fiscal.

Com efeito, uma questão fiscal é toda aquela que, de forma imediata
ou mediata, faça apelo à interpretação e aplicação de uma norma
tributária ou seja de uma norma que se relaciona com os impostos
ou outras figuras de natureza tributária (cfr. acórdão de 29.9.93 recurso
no 14.739 - no Apêndice ao DR, de 8.5.96, p. 3014 e AD, 387, p.
283).

O que a R ataca é a liquidação dos emolumentos que pagou a
mais, derivada de um valor declarado manifestamente superior ao
valor do imóvel adquirido. Reagiu, primeiro, para o Director-Geral
dos Registos e do Notariado e do despacho de indeferimento deste
recorreu hierarquicamente para o Ministro da Justiça que também
indeferiu, não anulando a quantia liquidada a mais - 8.984.665$.

Em qualquer destes recursos, a R reagiu contra a cobrança dos
emolumentos notariais. O que está em causa é a liquidação dos emo-
lumentos relativos aos actos praticados no cartório notarial (arto 189,
no 1, do Cód. do Notariado - aprovado pelo DL 207/85, de 14.8)
que lavrou a escritura de aquisição do imóvel.

Portanto, o que está em discussão é a liquidação dos emolumentos
notariais do montante de 8.984.665$ e não uma questão fiscal pelo
que o meio de sindicabilidade é a impugnação judicial (arto 62, no

1, alínea a), do ETAF e 118, no 1, alínea a), do CPT e não o recurso
contencioso (artos 32, no 1, alínea c), do ETAF e 118, no 3, do CPT).

5. Mesmo que a R tivesse seguido - como parece pretender a DGRN
(v. parecer de fls. 16) - a Lei Orgânica dos Serviços dos Registos
e do Notariado (DL 519-F/79, de 29.12 (art 69) e Regulamento dos
Serviços dos Registos e do Notariado - DR 55/80, de 8.10 (artos 139
a 141) e ao abrigo do 175 do Cód. do Not., teria de reclamar perante
o notário e da decisão de indeferimento deste reclamar para o Di-
rector-Geral dos Registos e do Notariado, sendo a decisão deste um
acto definitivo.

Daqui decorre que, neste entendimento, o despacho do Director-
-Geral dos Registos e do Notariado por ser definitivo era passível
de recurso contencioso para o Tribunal Tributário de 2a Instância
(arto 41, no1, alínea b), do ETAF), por isso, o recurso hierárquico
para o Ministro da Justiça seria meramente facultativo.
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De qualquer modo, deve ter-se em consideração os artos 214, no

3, da CRP, 3 e 62, no 1, alínea a), do ETAF que vieram atribuir
aos tribunais tributários de 1a instância a competência para conhecer
dos recursos de actos de liquidação de receitas tributárias estaduais,
regionais, locais e parafiscais o que acarretava a revogação, por in-
compatibilidade, o disposto nos artos 69, no 2, do DL 519-F2/79, de
29.12, e 140, no 7, do DR 55/80, de 8.10, e também por força do
preceituado no art. 121 do mesmo ETAF - cfr. arts 113, no 2, 213,
no 1, e 214, no 3, da CRP.

6. Em seguimento do exposto, apura-se que o recurso contencioso
interposto não pode ter êxito, por o meio de ataque utilizado pela
R não é o previsto na lei pelo que o recurso interposto não pode
prosseguir, sendo, consequentemente de rejeitar (arto 57, parágrafo
4, do RSTA), como, judiciosamente, propõe o distinto magistrado
do Ministério Público.

Nestes termos, acordam em rejeitar o recurso interposto por ma-
nifesta ilegalidade, assim obstando ao conhecimento de mérito.

Custas pela R, fixando-se a taxa de justiça em setenta (70.000$)
mil escudos e a procuradoria em setenta (70%) por cento.

Lisboa, 19 de Março de 1997. - Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) - Domingos Brandão de Pinho - Abílio Madeira Bordalo. -
Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Contribuições para a segurança social. Prescrição.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo de prescrição das contribuições para a segurança
social é de dez anos (arto 14º do DL no 103/80, de 9
de Maio);

II — Nos termos do arto 34o, no 3, do Código do Processo
Tributário, se o prazo de prescrição que decorrer desde
o início até à instauração da execução fiscal, somado
com o prazo que decorrer após um ano de processo parado
sem culpa do executado, atingir o prazo total de dez anos,
a dívida fiscal é de considerar prescrita.

Recurso no 21.185. Recorrente: José António Amaral da Silva; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Almeida Lopes.

Com fundamento no facto de se ter demitido de todas e quaisquer
funções dos órgãos sociais da executada originária (COVOPCA —
Cooperativa de Pinturas Anticorrosivas, SCRL) e de trabalhador, e
ainda pelo facto de o património da executada originária não se mos-
trar integralmente excutido, o contribuinte JOSÉ ANTÓNIO AMA-
RAL DA SILVA, residente na Rua Vale Formoso, 75 - 1o Esqo,
1900 Lisboa, deduziu oposição à execução fiscal que contra si reverteu.
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Por sentença de fls. 70 e 71, o M.mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (2o Juízo) julgou a oposição improcedente
por ter entendido que não se provaram os factos alegados pelo opo-
nente em sua defesa.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu o contribuinte
para este STA, pedindo que se revogue a sentença com base nas
seguintes conclusões das suas alegações:

1a Na hipótese dos autos e em face da matéria de facto provada,
a prescrição começou a correr nos meses seguintes aos meses referidos
no título executivo, em relação a cada um deles, ou seja, começou
a correr, respectivamente, desde Fevereiro a Julho de 1984 e em
Setembro do mesmo ano;

2a Suspendeu-se com a instauração da execução no 1.018/85;
3a Recomeçou a correr um ano volvido sobre a paragem dos autos;
4a Somando o prazo decorrido desde o último dos meses de pa-

gamento até ao da data da autuação, com o prazo contado desde
o recomeço da contagem até ao presente, conclui-se que as contri-
buições em causa mostram-se, todas elas, extintas por prescrição, por
se mostrar decorrido o prazo de 10 anos fixado no arto 14o do D.L.
no 103/80, de 09.05;

5a A prescrição é do conhecimento oficioso, pelo que o Mto Juiz
“a quo” deveria ter declarado a presente execução extinta, por ve-
rificação da aludida excepção peremptória;

6a Ao não fazê-lo violou o disposto nas seguintes disposições legais:
arto 14o do D.L. 103/80 de 09/05; 34o, no 3 do C.P.T.; 267o no 1,
C.P.C.; 298o, no 1, C. Civil; 496o, b) do C.P.C..

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
nos termos do qual deve ser concedido provimento ao recurso pelo
facto de a dívida se encontrar prescrita.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que o Mo Juiz a
quo fixou a seguinte matéria de facto:

Factos provados:

Baseado nos autos, dou como provados os seguintes factos, com
interesse para a decisão da causa:

a) A execução no 1018/85, originalmente movida a «COVOP-
CA — Cooperativa de Pinturas Anticorrosivas, S.C.R.L.», a correr
termos neste 2o Juízo, destina-se à cobrança da dívida de 1.707.397$00,
referente a contribuições para o Centro Regional de Segurança Social
de Lisboa, relativas aos meses de Janeiro a Junho e Agosto de
1984 — indicações de fls. 1 e certidão de dívida apensa;

b) Essa execução foi feita reverter contra o ora oponente — in-
dicações de fls. 1.

c) O oponente não tem rendimentos suficientes para o pagamento
da quantia exequenda — documentos de fls. 7.

Factos não provados:

a) A dívida exequenda mostra-se paga — ausência de prova do-
cumental, sendo ainda certo que as testemunhas ouvidas sobre a ma-
téria a fls. 64 e 64 verso nada souberam dizer;

b) À data da reversão a sociedade executada ainda possuía
bens — ausência de prova, sendo que as testemunhas ouvidas sobre
a matéria a fls. 64 e 64 verso nada souberam dizer;
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c) A sociedade executada deixou de ter actividade desde Abril ou
Maio de 1985 — ausência de prova, sendo que as testemunhas ouvidas
sobre a matéria a fls. 64 e 64 verso nada souberam dizer;

d) O próprio oponente demitiu-se de todas e quaisquer funções
dos órgãos sociais da sociedade executada e de trabalhador, em 30
de Novembro de 1984 — ausência de prova, sendo que as testemunhas
ouvidas sobre a matéria a fls. 64 e 64 verso nada souberam dizer.

A única questão de que cumpre agora decidir é a de saber se
a dívida exequenda, à qual o recorrente se opôs, está ou não prescrita,
tendo em conta que a prescrição foi alegada pelo recorrente, e ainda
que o não fosse, pois trata-se de uma questão incluída na competência
deste STA (arto 259o do CPT).

O Mo Juiz a quo deu como provado que a dívida ao CRSS é
relativa aos meses de Janeiro a Junho e Agosto de 1984.

Nos termos do arto 14o do Decreto-Lei no 103/80, de 9 de Maio,
AS CONTRIBUIÇÕES (à segurança social) E RESPECTIVOS JU-
ROS DE MORA PRESCREVEM NO PRAZO DE DEZ ANOS.

O pagamento deve ser efectuado, na parte respeitante à entidade
patronal, no mês seguinte àquele a que tais contribuições disserem
respeito – arto 5o do DL 103/80. Por isso, o mês de pagamento de
cada contribuição coincide com o início do decurso do prazo de
prescrição.

Nos termos do arto 34o, no 3, do Código de Processo Tributário,
a execução interrompe a prescrição, cessando o efeito interruptivo
se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte
durante mais de um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer
após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
Por isso, o tempo que vier a decorrer após um ano de processo parado
soma-se ao tempo que tiver decorrido desde o início do prazo de
prescrição e até à instauração do processo de execução fiscal.

In casu, a prescrição começou a correr nos meses subsequentes
a cada um dos meses referidos no título executivo – ou seja, desde
Fevereiro a Julho e Setembro de 1984 – suspendeu-se com a ins-
tauração da execução fiscal e recomeçou a correr um ano volvido
sobre a paragem do processo.

Somando o prazo decorrido desde cada um dos meses de pagamento
até à data da autuação da execução com o prazo contado desde o
recomeço do processo, conclui-se que já decorreram mais de 10 anos.
Assim, desde Setembro de 1984 (mês do pagamento da contribuição
referente ao último dos meses referidos no título executivo) a Maio
de 1996 (data da prolação da sentença), descontando o prazo de
um ano de suspensão da instância referido supra, mostram-se de-
corridos 10 anos e 8 meses.

Deste modo, está prescrita a dívida exequenda.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso, em revogar a sentença recorrida e em julgar
procedente a oposição, declarando-se extinta por prescrição a exe-
cução revertida contra o recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 19 de Março de 1997.

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
interposto dos tribunais tributários de 1a instância - re-
cursos per saltum -, quando este tenham por exclusivo
fundamento matéria de direito.

II — Tal não será o caso quando o recorrente alegue, para
além do que consta da decisão recorrida, que foram afi-
xados editais em certos locais e publicados anúncios da
venda em certo jornal local.

Recurso no .21 223. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Ricardo
de Carvalho Lopes; Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva
Rodrigues

A - Relatório.
1. A Fazenda Pública, dizendo-se inconformada com a sentença

do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga, de 96.05.21, que
decretou a anulação da venda dos direitos de trespasse e arrendamento
efectuada neste processo de execução fiscal e que nele haviam sido
penhorados, deferindo requerimento do próprio executado Ricardo
de Carvalho Lopes, com os demais sinais dos autos, dela recorre
directamente para esta formação judicial, pedindo a sua revogação.

2. Entre o mais a recorrente pretexta, nas suas alegações de recurso
e conclusões das mesmas, que «uma vez marcada a venda foi afixado
o respectivo edital, em 20/06/95, nos lugares públicos de costume ...,
como um exemplar no átrio de acesso da repartição de finanças, outro
nas instalações da Junta de Freguesia e ainda um exemplar na porta
do estabelecimento, ... em cumprimento do estipulado nos artos 889o

e 890o do CPC»; que «está provado que o edital continha de forma
explícita o valor dos bens e respectivos valores base para venda, bem
como as regras do concurso ...» e que «foram, também, e com os
objectivos antes enunciados, publicados anúncios no Jornal “Correio
do Minho”...».

3. O recorrido contra-alegou batendo-se pela confirmação do
julgado.

4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer em que sus-
citou a questão prévia da incompetência hierárquica deste tribunal
por o recorrente alegar, como fundamento do recurso e para além
do assente no probatório da decisão recorrida, os factos que acima
se expuseram.

5. Ouvidas as partes sobre a questão prévia suscitada, a recorrente
respondeu no sentido de admitir que o recurso não tem por exclusivo
fundamento matéria de direito e o recorrido sustentou o contrário.

Com os vistos do juízes adjuntos cumpre decidir imediatamente
da questão prévia.

B - A fundamentação.
O conhecimento da questão prévia, que é até oficioso, precede

o de qualquer outra matéria (cfr. artos 101o e 102o do C.P.Civil e
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3o da L.P.T.A.), dado que prejudica o julgamento, nesta sede de re-
curso, 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 a competência para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância quando eles tenham por fundamento matéria
que não seja exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria
de facto.

A questão da competência é um prius em relação a todas as demais
questões que se suscitem no recurso e tem de ser encarada apenas
à luz das afirmações feitas nas conclusões das alegações, pois é 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, in-
dependentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico que
tenham as afirmações de facto aí feitas, 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
recorrida.

É que este aspecto diz respeito já ao conhecimento do objecto
do recurso e o tribunal não pode entrar na sua apreciação, 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.

Sendo assim, a questão de saber se o recurso tem ou não por
exclusivo fundamento matéria de direito resolve-se na de apurar se
a recorrente faz, nas conclusões das suas alegações, a afirmação de
qualquer facto, contra ou para além do que consta da decisão recorrida.

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 avaliar se as afirmações
feitas nas conclusões, para além ou contra o que se diz na decisão
recorrida, enformadas dentro do princípio dispositivo, são uma questão
de facto ou questão jurídica, é o apurar se elas apelam a normas
ou princípios jurídicos que tenham sido pretensamente violados ou
inaplicados, na sus 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 co-
nhecimento implique a elaboração de qualquer juízo probatório que
não se contenha na competência processual de um tribunal de revista.

Na verdade, o fundamento específico do recurso de revista é o
de que a decisão recorrida violou a lei substantiva, por erro de de-
terminação, interpretação ou aplicação (no 2 do arto 721o do CPC),
sendo a questão probatória resolvida só por via derivada da apreciação
dessa violação.

Tal só acontece quando o fundamento do recurso seja o de que
a decisão recorrida 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
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ou de aplicação da lei relativa à força probatória específica estabelecida
legalmente de certos meios de prova, 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.

Analisando-se as conclusões que constituem a síntese das suas ale-
gações de recurso conclui-se que a recorrente afirma nelas, entre
o mais, os factos que acima se relataram, aferida esta qualificação
segundo o critério jurídico acabado de expor, e que eles estão para
além do que consta do probatório da sentença recorrida.

A recorrente estrutura a solução jurídica por que se bate no recurso
na consideração, além do mais, de que foram afixados editais em
diversos sítios e com diverso conteúdo semântico e publicados anúncios
da venda no jornal “Correio do Minho”.

Ora, estes factos não vêm dados como assentes no probatório da
decisão recorrida.

Sendo assim, é proposta ao tribunal ad quem uma questão de co-
nhecimento de matéria de facto de cuja relevância, pertinência, me-
recimento ou acerto jurídico não tem ele de aquilatar, como já se
disse.

Não tem, pois, o recurso por exclusivo fundamento matéria de
direito, pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo mas o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos
das disposições citadas.

C - A Decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em julgá-lo hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso,
cabendo essa competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância,
para quem a recorrente pode pedir a remessa dos autos no exercício
do direito conferido pelo arto 47o do C.P.T.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues - Re-
lator (Com a declaração de que aderiu à tese de que o recorrido
não pode ser condenado em custas nas hipóteses como a do acórdão,
ao contrário do que já pensou, por entender, agora, que nestes casos
o recorrido não está, por um lado, a fazer a defesa dos seus direitos
discutidos no processo e, por outro, que não foi ele quem deu causa
à questão prévia da incompetência - art.os 3o da Tabela de Custas
deste STA e 446o do CPC.) — Agostinho Castro Martins — José Joa-
quim Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui pre-
sente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691.os e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas



820

nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição podem
constituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um plei-
teante teimoso, o que tem como consequência um excesso de trabalho
para os tribunais e uma perda de tempo e de dinheiro para as partes.

Com a reforma do Código de Processo Civil iniciada pelo De-
creto-Lei no 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei no 3/83, de 26 de Fevereiro, e continuada com o Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico de recurso de revista per saltum. Para
o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei no 128/83,
passou a admitir recurso de revista, directamente para o Supremo
Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca de que possa
apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele Tribunal, desde
que esse recurso versasse exclusivamente matéria de direito e o re-
corrente solicitasse a subida directa do recurso para o Supremo e
declarasse expressamente aceitar integral e unicamente a matéria de
facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa, 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.
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Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso não
tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente para
dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quis simplificar o recurso per saltum
para o STA: desde que o recorrente, sabendo que podia recorrer
da matéria de facto para a 2a Instância, se desinteressa desse recurso,
e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se entender
que renunciou ao recurso sobre matéria de facto. É este o entendimento
seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico, a declaração
de consentimento de recurso per saltum é havida como manifestação
de renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSENBERG in Tratado
de Derecho Procesual Civil, ed. argentina de 1955, II, págs. 404 e
405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COSTA,
a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento diferente,
em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito, é lícito às
partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem tiver acei-
tado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão da
1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita aquela
que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente incompatível
com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso per saltum
para o STA, quando se podia recorrer de facto para a 2a Instância,
é um facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer
da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade do recorrente,
não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade da distinção
entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente aceitou
a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Instância,
e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Sentença - Nulidade - Fundamentação de direito.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — É nula a sentença por falta de fundamentação de direito
- art 668 n1 al.b) do C.P.Civil e 144 n1 do CPT - quando
se limita a enunciar normas legais, sem qualquer expli-
citação sobre a sua relação com o julgado, relação essa,
aliás, ininteligível.

2 — Tal fundamentação exige uma caracterização jurídica dos
factos, isto é, que dela se faça derivar a solução da causa
e se explicitem as respectivas razões ou fundamentos de
direito.

3 — Pelo que não basta referir apenas - em reforma de decisão
já anulada por falta de fundamentação de direito e trans-
crevendo-a -, em mero acrescento, que «como mais com-
pleta fundamentação de direito, ocorre citar os art6́61
n1 e 664 do C.P.C.».

RECURSO No 21.293 em que é recorrente Manuel Lages Pereira
de Araújo Moscoso e recorrido 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 Manuel Lages
Pereira de Araújo Moscoso, com os demais sinais dos autos, da sen-
tença do TT de 1a Instância de Braga, proferida em 5.3.96, que julgou
improcedente - negou provimento ao recurso (sic) - a impugnação
judicial pelo mesmo deduzida contra «a decisão do Chefe de Re-
partição de Finanças do concelho de Monção, que lhe fixou o lucro
tributável da contribuição industrial, grupo B, do ano de 1976».

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«A - Deve a douta sentença recorrida ser declarada nula, com as

legais consequências, por não se ter especificado os fundamentos de
direito que justificaram a decisão, com violação do disposto no art6́68-1
b) CPC. Se assim se não entender.

B - Deve a douta sentença recorrida ser revogada e substituída
por outra que dê provimento ao recurso, com as legais consequências,
porque:

a) - A fixação do lucro tributável foi feita fora do prazo previsto
no art.79 CCI, preceito que foi violado;

b) - A mesma fixação foi efectuada sem se atender a elementos
concretos, violando-se o disposto no art.79 parágrafo 2o, CCI;

c) A referida fixação foi feita sem que tal tenha sido ordenado
pela administração fiscal, com o que foi violado o disposto no art.79
parágrafo 2o, CCI.

d) A fixação foi efectuada por entidade incompetente, tendo sido
violado o disposto no corpo do art.79 CCI e no despacho de 4.03.66,
processo 11/AEG19716/64 (in CCI Anotado, de Martins Barreiros,
Costa Teixeira e Quintino Ferreira, 2a ed., pág.200); e

e) foi a citada fixação feita, ultrapassando os limites previstos no
art.79 parágrafo 3o CCI , na redacção anterior ao DL 587/80, de
31 de Dezembro, tendo sido violado tal preceito...».

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmo Magistrado do MP. emitiu o seguinte parecer:
«O Mmo Juiz a quo reeditou, a fls.104, a sentença anulada de

fls.41 (com cópia dactilografada a fls.87), a que acrescentou a seguinte

823

parte nova: «como mais completa fundamentação de direito, ocorre
citar os arts6́60 n1, 661 n1 e 664 do CPC.»

Ora, basta ler estas normas para verificar que a sentença, sob recurso
sofre do mesmo vício de falta de fundamentação que sofria a original.

Procede, assim, a 1a conclusão das alegações do recurso, o que
prejudica o conhecimento das restantes.

Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento».
E corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem provado que:
«1 - No ano de 1976, o recorrente explorou a prestação de serviços

de alojamento, alimentação e venda de café (bebida) e pastelaria,
em dois estabelecimento, em Monção;

2 - Nesse ano, e por ter esses estabelecimentos esgotados, na ver-
tente de alojamento, comprou e revendeu com lucro esse tipo de
serviço a estabelecimento idêntico aos dele, em Monção;

3 - Já depois de fixado o lucro tributável, em contribuição industrial
para o ano referido, sobreveio a publicação de despachos que con-
firmaram a declaração de utilidade turística dos dois estabelecimentos
do recorrente».

Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, este tribunal, por acórdão de fls.91

e segt,́ anulou a sentença de fls.41, fotocopiada a fls.87, por falta
de fundamentação de direito.

Isto, essencialmente porque nela «não se faz qualquer indicação
das normas ou princípios jurídicos de que se faça derivar a solução
da causa. O julgador limitou-se a dizer que a ocorrência concreta,
traduzida nos factos fixados, não tinha enquadramento, ou não caía
no âmbito ... do art.79 do CCI e que se tratava de um caso omisso,
todavia, não determinou a norma ou principio jurídico que tivesse
aplicação ao caso concreto e donde tenha feito derivar a solução
do pleito, tendo-se ficado pela enunciação de uma regra indicativa
do direito subsidiário, mas sem que, em aplicação dela, indicasse qual
era esse direito(...). O juiz limitou-se a fazer uma exclusão do direito
que se lhe indicou como idóneo para resolver o conflito e não de-
terminou depois qual o direito que deveria aplicar-se para se chegar
à conclusão que tirou».

Pelo que se ordenou dever o Sr. Juiz a quo «proferir uma sentença
em que decida a causa de acordo com o direito que considerar
aplicável».

Esta, todavia - fls. 104/105 - enferma do mesmo vício, como pretende
o recorrente, acompanhando, aliás, pelo MP.

É que, no ponto, a nova decisão limitou-se a reproduzir a an-
teriormente anulada, apenas acrescentando simplesmente que «como
mais completa fundamentação de direito, ocorre citar os art5́60 no1,
661 no1 e 664 do CPC».

Todavia, não explicita qualquer relação entre o decidido e aquelas
normas legais.

A fundamentação de direito não pode limitar-se ao mero enunciado
das mesmas, que, sem mais, no caso concreto, nem sequer se mostra
inteligível.

É preciso que delas se faça derivar a solução dada à causa e se
explicitem as respectivas razões.

Continuou-se, pois, a não caracterizar juridicamente os factos, não
se fez, conforme foi ordenado pelo predito aresto, «o enquadramento
legal de que resultasse a decisão sobre o mérito da causa que ditou
a sentença final».
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Na verdade, o dito art.660 n1 estabelece a ordem por que se deve
conhecer «das questões que possam conduzir à absolvição da ins-
tância». Mas a sentença julgou do fundo pois que negou provimento
ao recurso!

O art.661 n1 prescreve os limites da condenação mas a sentença
não os concretiza: não individualiza o que esteja para além do pedido
ou fora do objecto decidendo.

E o art.664 estabelece a relação entre a actividade das partes e
do juiz mas a sentença também não refere quais os factos necessários
à decisão da causa que não tenham sido articulados pelo impugnante.

Não existe, pois, em concreto, qualquer fundamentação de direito.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, anu-

lando-se a sentença recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. IVA.. Art.o 27o nos 1 e 2 do CIVA,
na redacção anterior à do D.L. n.o 100/95, de 19 de Maio.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo de impugnação judicial do IVA cujo pagamento
da liquidação efectuada estava sujeito ao regime do art.o
27o n.os 1 e 2 do respectivo código era aferido nos termos
do art.o 89o do C.P.C.I. até à entrada em vigor da al-
teração naquele feita pelo D.L. n.o 100/95, de 19/05.

II — Caso o contribuinte não pagasse o IVA no prazo de 15
dias a contar da notificação referida no n.o 1 do art.o
27o do CIVA, o prazo da impugnação judicial só se ini-
ciava no dia imediato ao da abertura do cofre que ocorria
no dia a seguir ao do débito ao tesoureiro, dado que
no n.o 2 deste artigo se mandava seguir o procedimento
da cobrança virtual definida pelo C.P.C.I..

Recurso n.o 21 342, em que são recorrente Carvalho & Martins L.da,
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Juiz Conselheiro
Benjamim Silva Rodrigues.

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

A- O relatório.
1. Carvalho & Martins L.da, contribuinte n.o 501302450, com os

demais sinais dos autos, dizendo-se inconformada com o acórdão do
Tribunal Tributário de 2.a Instância, de 96.04.16, que confirmou a
sentença do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga, de 94.12.16,
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que, por seu lado, julgara extinto por caducidade o direito de impugnar
as liquidações de IVA e de juros compensatórios, no total de
3 702 636$00, dele recorre para esta formação judicial.

2. Nas suas alegações, a recorrente pretexta, em resumo, que, ao
contrário do que se entendeu, a impugnação foi apresentada atem-
padamente e que o acórdão recorrido violou o disposto nos art.os
27o do CIVA e 89o do CPCI, porquanto, o início do prazo de im-
pugnação se deve computar a partir do débito ao tesoureiro para
cobrança virtual, como deles resulta, e não segundo os termos do
Código de Processo Tributário, dado o disposto no art.o 7o do DL.
n.o 154/91 e o facto da extinção do regime de cobrança virtual só
ter ocorrido no ano de 1995.

3. A Fazenda Pública não contra-alegou.
4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer, pronun-

ciou-se, em primeira linha, pelo não provimento do recurso, segundo
a tese que defende de que o prazo de impugnação se deverá aferir
nos termos do CPT e, a não seguir-se esse entendimento, pelo seu
provimento para ampliação da matéria de facto, caso aquele seja
determinado por aplicação do disposto nos art.o 7o do DL. n.o 154/91,
27o do CIVA e 89o do CPCI..

B - A fundamentação.
1- A questão decidenda.
A questão a resolver e a de saber como é que se computava o

prazo da impugnação judicial do imposto sobre o valor acrescentado
depois da entrada em vigor do C.P.T. e enquanto a lei reguladora
desse imposto não foi adaptada às disposições de cobrança daquele
Código.

2. A matéria de facto.
As instâncias deram como provados os seguintes factos:
a) A recorrente foi notificada em 9 e 10 de Dezembro de 1993

para em 15 dias proceder ao pagamento das quantias contidas na
liquidação, imposto e juros compensatórios, não o tendo feito.

b) A petição inicial da impugnação deu entrada em 03.06.94.
3. O direito e os factos.
Segundo se colhe do probatório, a impugnante foi notificada para

pagar o imposto e juros impugnados em 9 e 10 de Dezembro de
1993.

Tal equivale por dizer que esse facto ocorreu já na vigência do
Código de Processo Tributário e que as normas reguladoras do sistema
de cobrança (art.os 107o e segs.) e do prazo de impugnação judicial
que lhe seriam aplicáveis seriam as deste compêndio legislativo se
não fora a existência de norma especial.

Mas ela existe.
É o art.o 7o do D.L. n.o 154/91, de 23 de Abril que aprovou tal

Código.
Na verdade diz-se aqui: «Enquanto 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 res-
pectivos prazos de reclamação ou impugnação judicial».

Ora, no que respeita ao IVA, essa adaptação apenas foi feita através
do D.L. n.o 100/95, de 19 de Maio por alteração dos art.os 26o, 27o,71o,
82o, 83o, 84o, 87o e 88o do respectivo código.

A situação em apreço respeita, todavia, a momento anterior ao
resultante desta alteração.
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Ao dizer que os impostos de cobrança virtual continuariam a ser
cobrados pelo regime então em vigor e que este se aplicaria também
à contagem dos respectivos prazos de reclamação e impugnação, o
legislador do falado arto 7o tomou como ponto de distinção o sistema
jurídico-prático de cobrança que a respectiva lei reguladora dos vários
impostos instituíra e não a sua qualificação segundo algum critério
doutrinal, como o da previsibilidade da cobrança das receitas.

A disposição transitória tinha razão de ser.
Na verdade, o Código de Processo Tributário tinha optado por

um sistema de cobrança dos impostos diferente do que estava em
vigor.

Só que tal sistema ainda não estava totalmente definido. Essa de-
finição só aconteceu pela mão do D.L. no 275-A/93, de 8 de Setembro,
tendo este criado um único sistema de cobrança para todos os impostos
que entrou em vigor com a entrada em vigor da Portaria no 1411/95,
de 24/11 na qual, dando-se execução àquele diploma, se aprovou o
respectivo documento de cobrança.

Não foi por referência à previsibilidade objectiva de arrecadação
das receitas segundo as leis de tributação que o legislador, no regime
em vigor à data do falado arto 7o do D.L. no 154/91, estruturou o
sistema de cobrança, dividindo-a em impostos de cobrança eventual
e impostos de cobrança virtual, mas por referência a regras específicas
de procedimentos de cobrança que enunciou no arto 19o do C.P.C.I.

Na cobrança virtual, o tesoureiro recebia previamente os respectivos
títulos, constituindo-se por esse acto na obrigação da cobrança, a
qual só se extinguia pelo pagamento voluntário ou coercivo, pelo
encontro com título de anulação ou pela anulação da própria dívida;
na cobrança eventual, o título era apresentado ao tesoureiro no acto
do pagamento, que devia ser sempre efectuado no dia da liquidação,
salvo prazo especial.

Basicamente, o cerne da distinção assentava num critério formal
preestabelecido, que era o de saber se o tesoureiro recebia ou não,
previamente em relação ao acto de pagamento, os títulos de cobrança:
se os recebia, a cobrança era virtual; se os não recebia, mas antes
eram apresentados pelo interessado, então a cobrança era eventual.

Segundo a lógica deste sistema de cobrança não era concebível
um tercium genus.

Essa é a razão pela qual na parte final do § 2o do art.o 19o do
C.P.C.I. se dispõe que, em caso de cobrança eventual cujo pagamento
não fosse efectuado dentro do prazo prescrito e que houvesse de
prosseguir, ela se converteria em virtual.

Em face da razão desta destrinça nada obstava a que o legislador
previsse que a cobrança de imposto liquidado, enquadrável na ca-
tegoria doutrinal de impostos virtuais, começasse por ser eventual
e depois se convertesse em virtual ou que o mesmo se verificasse
em relação a impostos eventuais.

Exemplo daquele procedimento eram os casos das liquidações adi-
cionais previstas em diversos códigos ( complementar - artos 51o e
52o; profissional - artos 41o e 42o, etc.).

No caso, como o do exame, de liquidação adicional de IVA efec-
tuada pelos serviços por se considerar haver sido declarado imposto
de montante inferior ao devido, a definição do regime de cobrança
constava dos nos 1 e 2 do arto 27o do respectivo código.

E estes, na redacção que durou até ao citado D.L. no 100/95, pres-
creviam que o contribuinte fosse «imediatamente notificado para efec-
tuar o pagamento na tesouraria da Fazenda Pública competente no
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prazo de 15 dias a contar da notificação» e que na «falta de pagamento
nos prazos estabelecidos a cobrança se converteria em virtual nos
termos e para efeitos do disposto no Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos».

De acordo com o preceito, a cobrança seria, pois, originariamente
eventual convertendo-se em virtual em caso de falta de pagamento.

A partir do momento da conversão, o imposto é de cobrança virtual
porque ela é feita segundo o respectivo sistema e, sendo assim, ele
está incluído no elenco dos da categoria da hipótese enunciada no
arto 7o do D1. no 154/91 e, consequentemente, o prazo da sua im-
pugnação tem de ser aferido perante o disposto no arto 89o do C.P.C.I.

Só que não prevendo a lei que essa conversão propiciasse a abertura
de um novo prazo de cobrança do imposto sem juros de mora e
tendo os prazos de pagamento voluntário de constar sempre da lei
sob pena de por outra forma estar a conceder-se uma moratória para
esse pagamento, o que está e estava vedado (artos 108o do CPT e
21o do CPCI), tinha de entender-se que esse prazo só poderia ser
aquele que estava estabelecido no no 1 do arto 27o do CIVA ou
seja, o prazo de 15 dias, findos os quais se passariam a vencer juros
de mora.

Ela não tem, pois, o efeito de abrir um novo prazo de pagamento
do imposto sem juros de mora ao contrário do que a lei previu em
alguns outros casos como, verbi gratia, em relação ao imposto com-
plementar (artos 51o a 53o do C.I.Complementar).

Tal equivale por dizer que, ao prescrever que «a cobrança se con-
verte em virtual nos termos e para os efeitos do disposto no Código
de Processo das Contribuições e Impostos», essa conversão só poderá
ser para os efeitos previstos no CPCI para a cobrança virtual relativos
a aspectos diferentes da assinatura do prazo de pagamento do imposto
sem juros de mora, pois este acontece anteriormente à conversão
e ainda em regime de cobrança eventual, como sejam os previstos
no § 1o do arto 19o (entrega dos títulos de cobrança ao tesoureiro
que por esse recebimento fica constituído na obrigação de cobrança
que só se extingue pelo pagamento voluntário com juros de mora
nos termos do arto 20o ou coercivo, pelo encontro com título de anu-
lação ou pela anulação da própria dívida) e os que tenham que ver
com essa obrigação regulados nos preceitos seguintes como, por exem-
plo, o apontado no arto 23o de aviso aos contribuintes antes de findar
o prazo de pagamento com juros de mora; o de facultar ao contribuinte
a possibilidade de pagar ainda o imposto com juros de mora antes
do relaxe e pelo prazo de 15 dias (al. b) do arto 28o), findos os
quais fica sujeito àquele, e o de abrir uma nova possibilidade de
prazo de impugnação judicial.

E tem de ser assim, quanto ao prazo de impugnação, porque dos
dois momentos abstractamente configurados no arto 89o do CPCI
e aos quais refere o cômputo do início do prazo ou seja, a abertura
do cofre e a cobrança, não acontece o da cobrança quando ela não
se efectua eventualmente.

Logo, o outro momento a que terá de referenciar-se o prazo de
impugnação apenas poderá ser o da abertura do cofre precisamente
para a cobrança tornada virtual.

É dentro deste entendimento que poderá falar-se existir também
aqui uma abertura do cofre.

Esta corresponde-se ao dia imediato àquele em que o tesoureiro
recebe os títulos e fica constituído na obrigação de os cobrar e isto
de acordo com as regras do sistema de cobrança virtual.
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A única nuance que se verifica em relação ao imposto de cobrança
originariamente virtual é que, ao contrário deste, o prazo de paga-
mento sem juros de mora ou em que o imposto é pago à boca do
cofre, que é uma das modalidades do pagamento voluntário previsto
na lei (arto 20o do CPCI) (a outra era o pagamento voluntário com
juros de mora), ocorre antes da entrega dos títulos ao tesoureiro.

Sendo assim, o prazo de impugnação do imposto sobre o valor
acrescentado contar-se-á desde o dia imediato àquele a que se imputa
a abertura do cofre (dia imediato àquele em que é feito o débito
ao tesoureiro) quando, não havendo a cobrança sido efectuada even-
tualmente (neste caso será de tal evento que terá de contar-se o
prazo da impugnação), haja lugar a esse débito por decorrência da
conversão em virtual da sua cobrança (cf. no mesmo pendor, entre
outros, os Acs deste tribunal, de 96.10.29, in rec. 20 312; 96.11.06,
in Rec. 20 407 e de 96.11.20, in Rec. 19 792 e de 97.01.15, in Rec.
20 643).

Quer o acórdão recorrido, quer a sentença de 1.a instância que
ele confirmou, situaram o início do prazo de impugnação no termo
do prazo do pagamento eventual.

Ora, o dies a quo tem de aferir-se em função de evento diferente,
tal como acima se demonstrou.

Tem, pois, de revogar-se o acórdão recorrido.
Mas, nem por isso, se pode julgar definitivamente a causa.
É que o quadro factual fixado no acórdão recorrido não nos fornece

a indicação de quando é que se terá verificado o débito ao tesoureiro
e de quando é que, portanto, ocorreu a abertura do cofre a partir
do qual se computa o prazo de impugnação, como acabou de expor-se.

Impõe-se, pois, a baixa dos autos à 2.a Instância para que proceda
ao julgamento de ampliação da matéria de facto pertinente e julgue
a causa de acordo com o direito definido, nos termos dos art.os 729o

n.o 3 e 730o, n.o 1 do C.P.C.
C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em, concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida
e ordenar a baixa dos autos à 2.a Instância para que proceda ao
julgamento de ampliação da matéria de facto pertinente e julgue a
causa de acordo com o direito definido, nos termos dos art.os 729o

n.o 3 e 730o, n.o 1 do C.P.C.
Sem custas.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Almeida Lopes — Castro Martins. — Fui presente: Carvalho
Júnior.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Ministério Público. Nulidade processual. Despacho judicial.
Trânsito em julgado.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Se foi dada vista ao Ministério Público no processo e
se na sequência dessa vista, foi proferido despacho que
desatendeu a realização de diligências nela requeridas
e deste se não recorreu, não pode mais tarde vir sus-
tentar-se que ele não teve vista em que tenha tido a pos-
sibilidade de emitir posição sobre a decisão final;

II — As nulidades processuais, diversas das da sentença, po-
dem constituir fundamento de recurso da sentença quan-
do esta as (traduzam-se elas em acto ou omissão) tenha
sancionado (ainda que de forma implícita).

Recurso n.o 21 393. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Moah-
med Asrhaf Rasid e Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro
Benjamim Rodrigues.

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

A – O relatório.
1. O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal

Tributário de 1a Instância de Lisboa (2o Juízo-2a Secção) recorre
directamente para esta formação judicial da sentença proferida na-
quele tribunal, em 7 de Junho de 1996, que julgou procedente, com
fundamento na sua ilegitimidade, a oposição à execução fiscal de-
duzida por Mahomed Asrhaf Rasid e que corre termos na Repartição
de Finanças de Algés.

2. Nas suas alegações de recurso e respectivas conclusões, o distinto
recorrente fundamenta o seu desacordo com a decisão no facto de,
em síntese, ter sido «preterida pelo M.mo Juiz a quo a formalidade
legal de audição do Ministério Público, o que gera nulidade que in-
quina a própria sentença, como vício que se situa a montante desta,
capaz de influir no exame e decisão da causa (artos 201o do CPC
e 2o al. f) do CPT).

3. Nenhuma das partes contra-alegou.
B – A fundamentação.
Com os vistos dos juízes adjuntos cumpre decidir.
1. A questão decidenda.
É a de saber se existe nulidade susceptível de afectar a estabilidade

legal da sentença proferida nos autos.
2. O quadro processual.
Para melhor compreensão da resposta a dar à questão decidenda,

regista-se aqui o quadro processual em que ela emergiu:
a) – Ao digno requerente foi aberta vista nos autos em cumprimento

de despacho do senhor juiz nesse sentido, dado após a juntada aos
autos de um ofício do referido chefe de repartição de finanças in-
formando, na sequência de pedido feito pelo tribunal, que o processo
de execução fiscal movido contra o oponente tinha sido desapensado.

b) – Nessa vista e com data de 24/1/96, o digno recorrente requereu
que se oficiasse à Direcção de Alfândega de Lisboa no sentido desta
informar sobre se tinha havido despacho de reversão contra o
oponente.



1 É aplicação da doutrina tradicional condensada na máxima: «dos despachos recorre-se;
das nulidades reclama-se».

2 Cf. Manuel A. Domingues de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, Reim-
pressão, 1993, págs. 183 e José Alberto dos Reis, Comentário, II, 510.
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c) – Com data de 29/01/96 o senhor juiz proferiu o seguinte despacho
que não foi notificado ao recorrente: «Aguarde termos. Não há lugar
a outras diligências».

d) – Seguidamente, e com data de 7 de Junho de 1996, foi proferida
sentença que foi notificada ao recorrente, por termo no processo,
em 19 de Junho de 1996.

e) – O requerimento de recurso em que se alegou o referido fun-
damento deu entrada em 28 de Junho de 1996.

3. Do mérito do recurso.
Como se colhe do relatado, o recorrente apresenta-se a impugnar

a validade da sentença não com base em vícios formais próprios da
mesma, – as denominadas nulidades de sentença que são as taxa-
tivamente indicadas na lei –, mas com base em fundamentos traduzidos
em nulidades ocorridas em momentos processuais anteriores, – as de-
nominadas nulidades processuais que são os desvios do ritualismo
prescrito na lei –, visando-se obter a sua anulação como mera con-
sequência do reconhecimento de uma nulidade prejudicante da mesma
anteriormente cometida.

Todavia, o seu objectivo está votado ao insucesso, pese embora
se dê por definido que o Ministério Público tem o direito processual
de ter vista nos autos para emitir parecer sobre a decisão final a
proferir, o que no processo judicial fiscal se pode colher directamente
do estipulado nos artos 41o e 143o do CPT (aplicável à oposição por
força do arto 293o do mesmo código); que a falta dessa vista constitui
nulidade processual porquanto se consubstancia na omissão de uma
formalidade legalmente prevista na lei, susceptível de influir no exame
e na decisão da causa, até porque o Ministério Público pode pro-
nunciar-se, no mínimo, sobre as questões de legalidade discutidas
no processo e influenciar a formação do juízo judiciário; que a omissão
da formalidade em causa poderá ser alegada como fundamento do
recurso da sentença quando se deva considerar que a mesma foi san-
cionada apenas pela sentença (ainda que só de modo implícito 1),
o que acontecerá sempre que nenhuma vista tenha sido dada ao Mi-
nistério Público, dado ter de considerar-se como último momento
possível de verificação da omissão o que imediatamente antecede
a sentença, e finalmente, que, a existir essa nulidade, ela não poderá
deixar de acarretar a nulidade do acto subsequente da sentença, já
que a prática formalmente regular deste acto decisório está abso-
lutamente dependente do cumprimento daquele ritualismo prescrito
na lei (artos 201o do CPC e 2o al. f) do CPT 2).

Na verdade, no caso dos autos, não pode deixar de considerar-se
que não existe a nulidade invocada.

O recorrente teve vista nos autos, conforme acima se registou.
É certo que ele não aproveitou para emitir parecer sobre a decisão

final, mas para requerer a realização da diligência apontada sobre
a al. b), plausivelmente sob entendimento de que ela se lhe tornava
necessária para tomar aquela posição.

Só que havendo este seu requerimento sido desatendido pelo des-
pacho aludido sob a al. b) e não tendo recorrido dele sob fundamento
de que as diligências pedidas seriam necessárias ao conhecimento

3 Cf., em caso idêntico, o acórdão deste tribunal, de 25/09/96, in Rec. 20 896.
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do mérito da causa, não obstante o pudesse fazer já depois de proferida
sentença por ele não lhe ter sido anteriormente notificado, e sem
que tenha de tomar-se posição, por desnecessária, na questão de saber
se o recorrente não estará sempre obrigado a emitir parecer final,
mesmo que as soluções para que propenda só possam ser encaradas
a título condicional ou subsidiária pela falta de elementos de facto
por si considerados necessários à sua posição definitiva, tem de con-
cluir-se que o recorrente teve naquela vista oportunidade desperdiçada
de emitir parecer final de que não se aproveitou.

Temos, portanto, de concluir que não procede o fundamento de
recurso e que este não merece provimento 3.

C – A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso.
Sem custas por delas estar isento o recorrente.

Lisboa, 19 de Março de 1997. – Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) – José Joaquim Almeida Lopes – Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Liquidação de emolumentos notariais.
Representante da Fazenda Pública. Legitimidade. Nulidade
processual. Consequências.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Tanto na impugnação judicial dos actos tributários em
geral, como na impugnação das receitas parafiscais em
especial, o representante da Fazenda Pública tem legi-
timidade para aí intervir, a ele cabendo a representação,
conforme o caso, da ”administração fiscal” ou da ”en-
tidade competente para a liquidação”.

2 — De modo que, em processo de impugnação judicial da
liquidação de emolumentos notariais, a falta de notifi-
cação do representante da FP para os termos do processo
gera uma nulidade, por susceptível de prejudicar a defesa
dos legítimos interesses da Fazenda Pública e, assim, de
influir no exame e decisão da causa.

3 — Tendo a Fazenda Pública reclamado contra essa omissão
logo que dela se apercebeu, a dita nulidade foi arguida
em tempo e por quem tinha interesse na observância da
formalidade omitida, pelo que se impõe a anulação do
processado posterior à ocorrência da infracção.

Recurso no 21410. Recorrente: Empreendimentos Imobiliários Co-
lombo, SA, e Fazenda Pública. Recorrido: Director-Geral dos Re-
gistos e Notariado. Relator: Exmo. Conso Dr. Santos Serra.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

A sociedade ”Empreendimentos Imobiliários Colombo, S.A.”, di-
rigiu ao Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto uma petição
de impugnação judicial visando a anulação da liquidação de emo-
lumentos efectuada à impugnante pelo 1o Cartório Notarial do Porto,
no montante de Esc. 43.212.000$00, com a restituição dessa impor-
tância, ”acrescida dos juros de lei desde 21 de Abril de 1994 até
integral embolso”.

Admitida a impugnação e ordenada a ”citação” do Director-Geral
dos Registos e do Notariado para contestar, veio esta entidade res-
ponder, suscitando quer a excepção da incompetência material dos
tribunais tributários para o julgamento da causa, quer a questão da
impropriedade do meio utilizado pela impugnante.

Por sentença de 19 de Abril de 1996, foi desatendida a arguição
das referidas excepções e, na consideração de que ”não se verifica
nenhum dos vícios que a impugnante invocou”, foi julgada impro-
cedente a impugnação.

A impugnante não se conformou com este julgado e daí o presente
recurso ”per saltum”, em cuja alegação está patente o quadro con-
clusivo de fls. 214 a 215, do qual se destaca o seguinte:

”1a - .......;
2a - ...o arto 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado, na re-

dacção que lhe foi dada pelo D.L. 397/83, de 2 de Novembro, enferma
do vício de inconstitucionalidade e/ou de contrariedade ao direito
comunitário, ofendendo o no 2 do arto 106o e a al. i) do no 1 do
arto 168o da Constituição e o arto 10o da Directiva 69/335/CEE;

3a - ....;
4a - ....;
5a - ....;
6a De qualquer forma, a desproporção entre o tributo e o serviço

é tal que se pode dizer que aquele se desligou completamente deste
último, tornando-se, em boa verdade, uma receita abstracta - um
imposto -, sendo certo que a mesma foi estabelecida pelo Governo
sem estar habilitado por competente autorização legislativa e que
o imposto não obedece à estrutura do imposto sobre as entradas
de capital consentido pela Directiva 69/335/CEE;

7a - .... ;
8a Sempre terá de conceder-se, de resto, em que o arto 5o da Tabela

de Emolumentos do Notariado - particularmente no caso concreto
da recorrente -, cria uma receita pública manifestamente despropor-
cionada com os custos e a natureza do serviço prestado em troca,
com o que quedam violados o princípio da proporcionalidade e o
princípio da proibição dos excessos (cfr. no 2 do arto 266o da
Constituição)...”.

A Recorrente terminou a requerer a suspensão da instância, nos
termos do arto 177o do Tratado de Roma, para o que indicou logo
as questões prejudiciais a submeter à oportuna apreciação do Tribunal
de Justiça das Comunidades Europeias.

Não houve contra-alegação.
Nesta fase processual, o Representante da Fazenda Pública junto

do tribunal da 1a instância veio aos autos com um requerimento,
entrado em 21 de Junho de 1996 e que passou a constituir fls. 235,
do teor que segue:
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”A Representante da Fazenda Pública..., tendo tomado conheci-
mento por consulta ao processo de impugnação...de que não está
a ser notificada para os termos do processo, requer...seja ordenada
a notificação para o efeito”.

O que foi indeferido por despacho de 1 de Julho de 1996, lavrado
a fls. 236, no entendimento de que ”neste processo sempre foi con-
siderada como entidade requerida o Director-Geral dos Registos e
Notariado (que como tal foi citado e apresentou contestação), sem
que tal posição tenha sido contestada, ou tenha sido arguida qualquer
nulidade de citação pela R Faz. Pública”.

Reagindo contra esse despacho de indeferimento, a Representante
da Fazenda Pública traz-nos o respectivo recurso, encerrando a sua
alegação com as conclusões que, em parte, vão transcritas:

”1. ......
2. Em todos os processos que correm nos Tribunais Tributários

de 1a Instância a Fazenda Pública tem legitimidade para intervir como
parte, por força do disposto nos artos 37.o, 42o, 45o e 131o do CPT
e 72o a 74o do ETAF;

3. Face ao disposto nos artos 131o, 1, e 154o, c), do CPT, nos
processos de impugnação as notificações para contestar são efectuadas
na pessoa do Representante da Fazenda Pública, quer estejam em
causa receitas fiscais, quer receitas parafiscais, a quem compete a
representação das entidades que as liquidaram, assim como a inter-
posição dos recursos das decisões proferidas naqueles processos;

4. Não tendo a Fazenda Pública tomado conhecimento do despacho
que admitiu a impugnação e ordenou a citação do Director-Geral
dos Registos e Notariado para contestar, nem sido notificada de qual-
quer outro acto praticado no processo, não podia ter contestado ou
arguido qualquer nulidade;

5. O despacho que admitiu a impugnação e ordenou a citação do
Director-Geral dos Registos e Notariado é nulo.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, re-
vogando-se o despacho recorrido e ordenando-se a notificação do
Representante da Fazenda Pública para contestar nos termos do
arto 131o do CPT, anulando-se o processado posterior ao despacho
de fls. 162, como é de Justiça”.

O Meritíssimo Juiz sustentou o seu despacho, realçando que, ”neste
caso, a Representação é a decorrente da lei geral, nos termos do
arto 69o, no 2, do CPT, tendo a citação para contestar sido feita na
pessoa do Sr. Director-Geral dos Registos e Notariado, conforme
resulta do despacho de fls. 162”.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço
nesta Secção, foi de parecer que o recurso da Fazenda Pública merece
provimento, ”atendendo, fundamentalmente, ao disposto expressa-
mente no arto 154o, c), do CPT...”, pelo que opinou:

”1 - se dê provimento ao recurso da F. Pública;
2 - se não conheça já do recurso de fls. 207, por o seu conhecimento

imediato estar prejudicado pela procedência do da Fazenda Pública”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Atenta a prioridade lógica no conhecimento dos dois recursos, há

que começar pelo recurso da Fazenda Pública.
Para tanto, recordemos a situação em causa, nas suas linhas gerais.
A Fazenda Pública veio aos autos arguir ”que não está a ser no-

tificada para os termos do processo”, pelo que requereu a sua ”no-
tificação para o efeito”.
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E, perante o despacho que indeferiu uma tal pretensão, reagiu
por via do presente recurso, terminando a solicitar a ” notificação
do Representante da Fazenda Publica para contestar nos termos do
arto 131o do CPT, anulando-se o processado...”.

Quer isto dizer que a questão em apreço respeita a uma nulidade
processual, traduzida na falta de notificação do representante da Fa-
zenda Pública para os termos deste processo de impugnação judicial,
o que, face às posições em divergência, envolve o problema de saber
quem tem legitimidade para intervir em processos de impugnação
que, como o presente, visam liquidações de emolumentos notariais.

Vejamos.
Pertinentemente, o Código de Processo Tributário (CPT) dispõe,

no arto 37o:
”Têm legitimidade para intervir no processo judicial tributário:
a) O Ministério Público;
b) O representante da Fazenda Pública;
c) Os sujeitos passivos dos impostos e demais prestações tributárias;
d) Outras pessoas a quem a lei atribua interesse”.
E, na impugnação das receitas parafiscais, será de observar o regime

especial constante do arto 154o, cuja alínea c) preceitua:
”O representante da Fazenda Pública representará, no processo

de impugnação, a entidade competente para a liquidação”.
Sendo certo que, nos termos do arto 42o, no 1, ”compete ao re-

presentante da Fazenda Pública nos tribunais tributários: a) A re-
presentação da administração fiscal no processo de impugnação ju-
dicial”; e ”d) Recorrer e intervir em patrocínio da Fazenda Pública
na posição de recorrente ou recorrida”.

Acresce que, concretamente sobre a ”notificação do representante
da Fazenda Pública”, estabelece o no 1 do arto 131o:

”Recebido o processo no tribunal, o juiz proferirá, no prazo de
cinco dias, despacho inicial e, quando não houver motivo para in-
deferimento liminar e a petição estiver em termos de ser recebida,
será ordenada a notificação do representante da Fazenda Pública
para, no prazo de 10 dias, se pronunciar e oferecer provas adicionais,
se tal considerar necessário...”.

Por outro lado, de acordo com o Estatuto dos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais (Decreto-Lei no 129/84, de 27 de Abril), ”compete
aos representantes da Fazenda Pública defender os legítimos interesses
desta” (arto 72o), para o que ”gozam dos poderes e faculdades es-
tabelecidos nas leis de processo” (arto 74o).

Do exposto se vê, clara e inequivocamente, que, tanto na impug-
nação dos actos tributários em geral, como na impugnação das receitas
parafiscais em especial, o representante da Fazenda Pública tem le-
gitimidade para aí intervir, a ele cabendo a representação, conforme
o caso, da ”administração fiscal” ou da ”entidade competente para
a liquidação”.

Importando esclarecer que o arto 69o do CPT - invocado pelo Me-
ritíssimo Juiz no seu despacho de ”sustentação” -, embora disponha
sobre ”as notificações e citações de autarquia local ou outra entidade
de direito público” ou ”um serviço público do Estado”, contempla
apenas os casos em que tais entidades figuram como sujeitos passivos
da relação fiscal em causa, pelo que, não sendo esse o caso dos autos,
o dito normativo não tem aqui aplicação (cfr. o correspondente arto 71o

do CPCI).
Assente, pois, que, neste processo de impugnação judicial, cabia

e cabe à Fazenda Pública a representação da administração fiscal
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e, nomeadamente, da entidade liquidadora dos emolumentos notariais
em referência, daqui se segue que a não intervenção daquele re-
presentante acarretou uma nulidade processual susceptível de pre-
judicar a defesa dos legítimos interesses da Fazenda Pública e, por-
tanto, de influir no exame e decisão da causa.

E, uma vez que a Fazenda Pública reclamou contra essa falta logo
que dela se apercebeu, apresentando o já aludido instrumento de
fls. 235, a dita nulidade foi arguida em tempo e por quem tinha
interesse na observância da formalidade omitida (cfr. artos 194o e
segs. do CPC).

Por conseguinte, ao desatender a arguição da representante da
Fazenda Pública, indeferindo-lhe o pedido para ”ser notificada para
os termos do processo”, o despacho ora sob censura ofendeu as per-
tinentes e supra transcritas disposições legais, pelo que não poderá
manter-se na ordem jurídica.

Nesta conformidade, e com prejuízo do conhecimento do recurso
interposto pela impugnante, acorda-se em conceder provimento ao
recurso da Fazenda Pública e, consequentemente, revoga-se o des-
pacho recorrido, constante de fls. 236, e anula-se o processado pos-
terior à 1a parte do despacho de fls. 162, por forma a poder e dever
ser ordenada a notificação do representante da Fazenda Pública, nos
termos e para os efeitos do disposto no arto 131o, no 1, do CPT.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Março de 1997. - Santos Serra - Abílio Bordalo -
Rodrigues Pardal. - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 19 de Março de 1997.

Assunto:

Recurso de decisão jurisdicional. Âmbito e objecto. Causas
de nulidade da sentença. Omissão de pronúncia. Impro-
cedência da arguição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O âmbito dos recursos é delimitado e o seu objecto fixado
pelas conclusões da respectiva alegação, não podendo
o tribunal superior ocupar-se senão das questões ali co-
locadas, salvo as de conhecimento oficioso.

2 — Entre as causas de nulidade da sentença figura ”a falta
de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar”.

3 — E ”o juiz deve resolver todas as questões que as partes
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada á
outras”.

4 — Assim, tendo o tribunal ”a quo” decidido em termos que
prejudicaram a resolução de questão para que fora so-
licitado, de concluir é que a sua decisão não padece
da nulidade de omissão de pronúncia, que lhe foi
assacada.
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Recurso n.o 21.430. Recorrente: Hernâni Roderico Souto Patuleia
e outra; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons.o Dr.
Santos Serra.

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

Hernâni Roderico Souto Patuleia e Yolanda Oni Rodriguez Failde,
com os sinais dos autos, deduziram impugnação judicial contra o que
identificaram como ”a decisão da Comissão de Revisão quanto a
matéria colectável relativa ao exercício do ano de 1989 e sua de-
satempada liquidação, de Esc. 2.233.344$00”, em IRC, alegando, como
fundamento, quer a caducidade do direito de liquidação, por esta
”não ter sido notificada aos contribuintes dentro do prazo legal ins-
tituído”, quer a ”errónea quantificação da matéria tributável por mé-
todos indiciários”, e solicitando, como pedido, que a impugnação fosse
julgada procedente e, ”em sequência, reduzido o lucro tributável de
1989, fixado em Esc. 5.562.500$00, para Esc. 4.683.920$00 e alterado
o imposto, fixado em Esc. 2.233.344$00, para o proporcional de Esc.
1.880.630$00, com derrama incluída”.

Por sentença de 31 de Outubro de 1996, o Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instancia de Lisboa (2o Juízo) julgou a
impugnação improcedente, no entendimento de que ”o pedido for-
mulado é inviável” e, ”deste modo, a pretensão dos impugnantes não
pode ter acolhimento” (sic).

Os impugnantes não se conformaram com o julgado e daí o presente
recurso ”per saltum”, em cuja alegação está patente o seguinte quadro
de conclusões:

”- A sentença, julgando a impugnação improcedente, não responde
à excepção requerida e documentalmente fundamentada;

- A notificação da liquidação foi feita depois do prazo estabelecido
pela lei, de 5 anos, conforme arto 33o do CPT e arto 79o do CIRC
(Dec.-Lei no 442-B/88, de 30 de Novembro);

- A sentença enferma da falta de decisão sobre a excepção, que
não pode ser outra diferente da nulidade por notificação da liquidação
fora de prazo.

Nestes termos, e nos demais de direito...deve este recurso ser julgado
procedente, com todas as legais consequências, e, em sequência, re-
vogada a sentença recorrida com a decisão de nulidade, pela tardia
notificação da liquidação aos recorrentes, dando-se, assim, cumpri-
mento ao estabelecido pelo no 1 do arto 33o do CPT e arto 79o do
CIRC, assim se fazendo Justiça”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso não merece provimento,
já que - justificou - ”não ocorre a alegada omissão de pronúncia,
pois o conhecimento da questão da tempestividade da notificação
da liquidação ficou prejudicado pela decisão sobre a inviabilidade
do pedido” e, ”por outro lado, os Recorrentes não atacam essa decisão:
improcedência da impugnação por o pedido...ser inviável face à es-
trutura da impugnação judicial, que visa a declaração de inexistência
ou nulidade do acto impugnado e não a sua correcção”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
No elenco dos ”factos provados”, o Tribunal de 1a Instância incluiu

o seguinte:
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”a) Em 6 de Dezembro de 1994, a Comissão de Revisão a que
se refere o arto 84o do Código de Processo Tributário (CPT) fixou
aos ora impugnantes, com referência ao exercício de 1989, o ren-
dimento colectável em 5.562.500$00 - informação de fls. 37;

b) Em 14 de Dezembro de 1994, foi feita a respectiva liquidação,
no montante de 2.233.344$00 - informação de fls. 33;

c) Os ora impugnantes formulam assim o seu pedido: seja ”reduzido
o lucro tributável de 1989, fixado em Esc. 5.562.500$00, para Esc.
4.683.920$00 e alterado o imposto, fixado em Esc. 2.233.344$00, para
o proporcional de 1.880.630$00, com derrama incluída” - conclusão
da petição inicial”.

E, como ”factos não provados”, consignou: ”nenhum”.
Posto isto, ”quid juris?”.
Perante as conclusões da minuta do presente recurso, atrás trans-

critas, vê-se, claramente, que os Recorrentes imputam à sentença re-
corrida um único vício: o da omissão de pronúncia, em virtude de,
alegadamente, não ter sido apreciada a matéria atinente ”à excepção
requerida e documentalmente fundamentada...por notificação da li-
quidação fora de prazo”.

Deste modo, sabendo-se que o âmbito dos recursos é delimitado
e o seu objecto fixado pelas conclusões da respectiva alegação, não
podendo o tribunal superior ocupar-se senão das questões ali co-
locadas, salvo as de conhecimento oficioso, a nossa tarefa está aqui
balizada em termos de haver que cuidar apenas daquele apontado
vício formal da sentença.

Assim, e avançando.
O arto 144o, no 1, do Código de Processo Tributário, inclui, entre

as causas de nulidade da sentença, ”a falta de pronúncia sobre questões
que o juiz deva apreciar”.

Esta disposição corresponde à do arto 668o, no 1, alínea d), do
Código de Processo Civil, onde vem preceituado que ”é nula a sen-
tença...quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que de-
vesse apreciar...”.

O que está em ligação directa com o no 2 do arto 660o do CPC,
que nos diz: ”o juiz deve resolver todas as questões que as partes
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão
esteja prejudicada pela solução dada a outras”.

Donde a referenciada nulidade resultar da infracção deste dever
(Prof. Alberto dos Reis, in ”Código de Processo Civil Anotado”, Vo-
lume V, pág. 142).

Ora, na hipótese vertente, o Tribunal ”a quo” discorreu sobre o
conteúdo do pedido formulado pelos impugnantes, tecendo as con-
siderações que teve por pertinentes - entre as quais a de que ”os
impugnantes formulam um pedido de determinação da ”matéria co-
lectável” [supra, alínea c)]”, pedido que ”o tribunal não pode substituir
por outro”, e ainda a de que, visando ”a impugnação judicial a de-
claração de inexistência ou nulidade do acto impugnado, ou a sua
anulação”, em tal sede, ”não pode o tribunal corrigir ou ordenar
a correcção de quaisquer actos administrativos, nem pode substituir-se
à Administração activa” -, em face do que acabou a decidir que o
referenciado pedido ”é inviável” e que, ”deste modo, a pretensão
dos impugnantes não pode ter acolhimento”, assim julgando impro-
cedente a deduzida impugnação.

Significando isto que a solução dada à questão da ”viabilidade”
do pedido prejudicou a decisão sobre o mérito da impugnação, no-
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meadamente sobre a suscitada questão da caducidade do direito de
liquidação, por esta, alegadamente, ter sido notificada ”fora de prazo”.

De sorte que a sentença sob recurso não padece da nulidade de
omissão de pronúncia, que lhe foi assacada.

E nada mais resta para apreciar, pois, como se viu, nenhuma outra
questão foi levantada pelos Recorrentes, que se limitaram a atacar
a decisão recorrida com base no referido vício formal, sem ques-
tionarem, de modo algum, o fundamento da dita decisão, que, assim,
terá de permanecer na ordem jurídica.

Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em negar provi-
mento ao recurso.

Custas pelos Recorrentes, com 70 % de procuradoria.

Lisboa, 19 de Março de 1997. — Santos Serra — Abílio Borda-
lo — Rodrigues Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.
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